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ЛИ Лабораторни изследвания 

ЛМС Локални мониторингови станции 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МДА Минимална детектируема активност 

МЗ Министерство на здравеопазването 

ММТФ Международен младежки театрален фестивал 

МОН Министерство на образованието и науката 

МОПТ Масов обществен пътнически транспорт 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторни превозни средства 

МРО Масово разпространени отпадъци 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП Малки и средни предприятия 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МЦ Младежки център 

НЕТА  New Europen Theatre Action – Ново европейско театрално 

действие 

НЖ Наблюдавано жилище 

НИПА  Национален институт по почвознание и агротехнологии 

НКПР Национална концепция за пространствено развитие за периода 

НЛВН Натриева лампа с високо налягане 



 

НОЧЗ Нормите за опазване на човешкото здраве 

НП Национална програма 

НПЕЕМЖС Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 

НСИ Национален статистически институт 

НСМОС Националната система за мониторинг на околната среда 

НСРР Националната стратегия за регионално развитие 

НУ Начално училище 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатор 

ОА Областна администрация 

ОбУ Обединено училище 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ОД Областна дирекция 

ОИЦ Областен информационен център 

ООЗ Опазване на общественото здраве 

ОП Оперативна програма 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОП РЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ОПТТИ Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“ 

ОУ Основно училище 

ОФК Обединен футболен клуб 

ПБЗ План за безопасност и здраве 

ПГ Професионална гимназия 

ПГ Парникови газове 

ПГХ Подземно газохранилище  



 

ПЖ Преходно жилище 

ПИК Политики за изменение на климата 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ПКБ Проект „Красива България“ 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПП Парцеларен план 

ПП Природен парк 

ППМГ Профилирана природоматематическа гимназия 

ПРР Програмата за развитие на регионите 

ПРЗ Продукти за растителна защита 

ПС Прагова стойност 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ПТП Пътно транспортно произшествие 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 

ПУП Подробен устройствен план 

РДНО Регионално депо за неопасни отпадъци 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЛ Регионална лаборатория 

РИМХГ Регионален исторически музей с художествена галерия 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото 
здраве 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

РП Работен проект  

СБАЛПФЗ Специализирана болница за активно лечение за пневмо – 

фтизиатрични заболявания 

СБГСПР Системата за безопасна градска среда и превенция на риска 



 

СД Средно денонощни 

СГ Средно годишни 

СДК Средно денонощни концентрации 

СДН Средно денонощната норма 

СЗР Северозападен район 

СК Спортен клуб 

СКЛА Спортен клуб по река атлетика 

СКПС Спортен клуб по плувни спортове 

СМК Средно месечни концентрации 

СМР Строително монтажни работи 

СОП Специални образователни потребности 

СР Северозападен регион 

СРР Стратегия за регионално развитие 

СТМК Спортно-технически моделен клуб 

СУ Средно училище 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ТВ Телевизия 

ТД Териториална дирекция 

ТЕЦ Топлоелектрическа централа 

ТИС Токоизправителна станция 

УОЗ Устойчивите органични замърсител 

УКВ Ултракъси вълни 

ФЕПНЛ Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

ФК Футболен клуб 

ФМ Финансов механизъм 



 

ФПЧ Фини прахови частици 

ХГ Художествена галерия 

ЦГВХНС Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване 

ЦГЛПР Центъра за грижа за лица с психични разстройства 

ЦГЛУИ Център за грижа за лица с умствена изостаналост 

ЦГЧ Централна градска част 

ЦКВЗ Център за кожно-венерически заболявания 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦНСТДМУ Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЦПЛР Център за подкрепа за личностно развитие 

ЦСМП Център за спешна медицинска помощ 

ЦСОП Център за специална образователна подкрепа 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 

 

 



 

 

 ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 

1. Обща 

характеристика/профил на общината – кратка характеристика на общината и 

нейния административен център, включително местоположение, географски 

особености, природни ресурси, историческа обвързаност/свързаност с други 

територии; 

Община Враца е огласена с Указ №2295 от 26.12.1978 г. със седалище град Враца. В състава на 

общината се включват 23 населени места – един град и 22 села с общо население 73 894 жители 

(01.02.11 г.): гр. Враца; с. Веслец, с. Върбица, с. Згориград, с. Костелево, с. Лютаджик, с. Нефела, 

с. Паволче, с. Челопек, с. Бели Извор, с. Власатица, с. Мраморен, с. Чирен, с. Баница, с. Мало 

Пещене, с. Оходен, с. Вировско, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Лиляче, с. Тишевица, с. 

Три кладенци, с. Девене. 

Общината е разположена в България на площ от 679 кв.км. Обхваща части от Дунавската равнина 

и Предбалкана (Врачанска планина - попада в територията на Природен парк “Врачански 

Балкан”). Граничи с общините Вършец, Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина и Своге. 

Общата дължина на границата й е 150 км. Общинският център - гр. Враца се разстила от 

планината към равнинните простори на площ от 12500 дка и заема около 2 % от територията на 

Общината. Градът се е обособил като естествен административен, търговски, културен и 

промишлен център не само на общината, но и в Северозападна България. 

Град Враца е един от най-живописните градове в България, на 110 км от столицата, на 80 км от 

ферибот на Дунав при Оряхово и на 83 км от речното пристанище Лом. 

През територията на общината преминават важни железопътни и шосейни коридори с национално 

и международно значение. Електрифицирана линия свързва град Враца с Мездра – София – Роман 

– Червен бряг, Видин – Лом. Връзката със съседните райони се осъществява и чрез второкласни и 

третокласни пътища. Град Враца е пресечна точка на два от най-големите европейски транспортни 

коридора – коридор № 4 ( Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Будапеща Крайова / 

Констанца – Видин – Враца – София – Солун /Пловдив – Истанбул) и коридор № 7– (Рейн – Майн 

– Дунав (Дунавският воден път). През община Враца минава път II-15, който е гръбнак на пътната 

инфраструктура във Врачанска област. Чрез него се осъществява връзка с най-натоварения в 

момента български ферибот в гр. Оряхово както и с коридор 7. 

Географското й положение придобива още по-голямо значение с изграждането на Дунав мост 2 

при Видин. 

1.1. Релеф 

Релефът на общината е разнообразен. Същият е обусловен от разположението й в западната част 

на Дунавската равнина. В пояса с надморска височина от 200-299 м са разположени селата Баница, 

Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Мало Пещене, Мраморен, Нефела, 

Оходен, Тишевица, Чирен. В следващия пояс 300 – 499 м са разположени селата - Веслец, 

Згориград, Костелево, Лютаджик. Най-високо са селата Паволче и Челопек с надморска височина 

от 500-699 м, а най-ниско Голямо Пещене, Девене, Лиляче и Три кладенци – в пояса от 100 – 199 м 

надморска височина. В частта от района с надморска височина 400 –1000 метра се срещат 

ерозионни, денудационни и карстови процеси и форми. 

Пещерите на територията на общината са много. Най-известни от тях по своята красота и 

дълбочина, които имат голямо значение за развитието на общината, са Леденика, Ямата, 

Челяшката дупка, Хайдушката пещера и Змейовата дупка. 

Релефът е прорязан от напречни и надлъжни речни долини (Медковско, Паволченско и съседни на 

тях дерета), които образуват сложно устроена долинна мрежа. През територията на общината 

преминават следните реки: Въртешница (наричана в горното течение река Лева, която преминава 



 

и през общинския град) с приток р. Дъбника, р. Рибине, р. Ботуня, Черна река – приток на р. 

Ботуня, р. Скът, р. Косталевска и др. 

1.2. Климат 

В климатично отношение общината попада в умерено-континенталната подобласт от Европейско- 

континенталната климатична област. Дните през лятото са горещи, а нощите прохладни. Зимата не 

е мразовита. Близостта на гр. Враца и на селата Паволче, Челопек, Згориград и Лютаджик до 

планината, оказва характерно влияние върху климата, като допълва в известна степен 

климатичните фактори с елементи на планински климат. Зоните за отдих и туризъм във 

Врачанската планина с надморска височина над 700 м имат типичен планински климат – 

прохладно лято и трайна снежна покривка, удобна за ски до два – три месеца в годината (от м. 

януари до м. март). Преобладава северозападен вятър с повторяемост 50%. 

Годишните температури варират от - 1,6 през зимата до 22,4 градуса през лятото. Рекордите в това 

отношение са - 29,2 през зимата и 42,3 през лятото. Средна годишна температура на въздуха 10,5 - 

11,5
о
С. Средногодишната максимална температура на въздуха е 16.0

о
С, а минималната 

средногодишна температура на въздуха за района на гр. Враца – 6.7
о
С. 

Средномесечната амплитуда на въздуха е 9.3 С. Продължителността на периода с устойчиво 

задържане на средните денонощни температури на въздуха над 5°С са от 230 до 250 дни, а над 

10°С от 180 - 200 дни, като температурната сума за този период е от 3300 до 3500°С. Като се има 

предвид, че за развитието на повечето земеделски култури са необходими температурни суми от 

1800°С (фуражни култури, пшеница, ечемик, картофи, овес, фасул, тютюн) до 3500°С (зеленчуци, 

царевица, соя, слънчоглед, люцерна) тези райони може да се считат като благоприятни за 

отглеждането им. 

Друга климатична особеност са дългите периоди на слънце-греене, които благоприятстват 

развитието на земеделските култури. Продължителността му за периода с температура на въздуха 

над 10°С е 1600 часа. Средномесечната относителна влажност на въздуха е 72 %. 

Максималното количество на валежите е през пролетта и лятото, съответно 236 и 246 мм от общо 

811 мм за цялата година. Дните със снежна покривка са около 62, а дебелината и достига от 30 до 

70 см. Снегът във Враца се задържа средно от началото на декември до средата на март. Най-слаби 

валежи има през зимата като снежна покривка. Валежите са сравнително равномерно 

разпределени по месеци, но има продължителни периоди без валежи. В някои месеци средно 15-20 

дни са без валежи. Най-големите валежи са през месеците май и юни - над 100 мм. По – голямата 

от средната за страната годишна сума на валежите и добрите орографски особености в района на 

гр.  Враца са основание да се смята, че валежите са достатъчни за самопречистване на 

атмосферния въздух. 

 

1.3. Хидрография 

Повърхностни води в община Враца 

Територията на община Враца попада в Черноморската водосборна област, Подобласт на директно 

оттичане към р. Дунав, Дунавски водосборен район. 

Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от повърхностните 

води, които се генерират на територията й главно от валежи и количеството води, влизащи в 

общината чрез реките. Средните количества на валежите са между 500 – 550 до 1000 мм годишно. 

Поради характерните геоложки условия и хидрогеоложки строеж, районът на община Враца е 

сравнително беден на водоизточници. Средната гъстота на речната мрежа е в границите от 0.73 до 

0.30 км. / кв.км., като за р. Скът тя е още по-малка - 0.27 км. /кв.км. От територията на общината 

водят началото си много ручеи и потоци, даващи началото на следните по-големи реки: р. 

Въртешница /Лева/ с приток р. Дъбника, р. Рибене, р. Ботуня, р. Черна,  приток  на р. Ботуня, р. 

Скът, р. Косталевска и др. Посочените реки формират част от долното поречие на р. Огоста. 

Река Лева и р. Дъбнишка са част от водосбора на р. Ботуня – един от най-големите притоци на р. 

Огоста. Водосборната област на тези реки до водохващане „Вратцата” и до яз. „Дъбника” е 

планинска и попада в северозападните склонове на Врачанския балкан. Залесеността във високата 

й част достига до 80 %. 



 

Относителният дял на р. Ботуня е 23 % от водосбора на р. Огоста, а относителния дял на р. Лева 

във водосборната площ на р. Ботуня е 40 %. Двете реки оказват съществено влияние върху оттока 

на главната река Огоста, особено в средното и долното й течение. Река Дъбнишка извира на 3 км. 

североизточно от гр. Враца , като още на 1 километър е построен язовир „Дъбника“ водите от 

който се използваха за нуждите на охлаждащата система на Ф „Химко“ АД и за напояване. След 

дигата на язовира е същинското начало на р. Дъбника. Пречистените отпадъчни води от 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Враца също се заустват в р. Дъбника чрез 

открит канал / 300 м./. Водосборната област на яз. “Дъбника” обхваща 16 кв. км. с 623 м. средна 

надморска височина и 22 % среден наклон. Годишният отток на р. Дъбнишка при створа на 

язовира при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза съответно на 7.79, 6.40, 4.67 и 3.10 млн. 

куб. м. Язовирът попада в хълмист терен и обработваеми площи. 

На р. Лева при едноименния пролом е изградено водохващане „Вратцата” на около 2 км. над гр. 

Враца като това водохващане е предназначено за прехвърляне на води от  р. Лева в яз. „Дъбника”, 

изграден за напояване на  земите в района на гр. Враца. Във връзка с това е уловен и карстовия 

извор „Лудо езеро” под водохващане „Вратцата”, с дебит до 1.2 куб. м. / сек., с предимно валежно 

подхранване, водите от който при максимален дебит постъпват в деривационния канал. 

До пролома „Вратцата” водосборът на р. Лева е 37.8 кв. км. с 965 м. средна надморска височина. 

Речното легло на р. Лева в този участък е дълбоко врязано и покрито с едри камъни, чакъл и 

пясък. Наносният отток се преценява общо на 820 г. / куб.м., от които 680 г. / куб.м. плаващи и 140 

г./куб.м. влачени наноси. Годишният воден обем при водохващане „Вратцата” при обезпеченост 

25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза съответно на 33.3, 28.1, 22.0 и 15.9 млн. куб. м. Подхранването на 

р. Лева е предимно от валежи и карстови извори. 

Повърхностният отток на реките, потоците и суходолията в района на община Враца е обхванат от 

множество микроязовири, водите на които след задържането и изравняването им се използват за 

различни цели. 

От инфилтрационни води се формират карстовите извори в с. Чирен,  с. Лиляче, с. Баница, 

местните сезонни реки от пещера „Понора“, „Рибине“ и др. Основен водоприемник в района е р. 

Въртешница, а за селищата северно от с. Девене – р. Огоста. Основната част от повърхностните и 

речните води се акумулира в местните язовири. 

Количествените характеристики на режима на оттока на разглежданите реки са основата, върху 

която се проявяват редица други фактори, играещи значителна роля за качествената 

характеристика на водите им. 

Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е антропогенното въздействие в 

района. В това отношение най значим дял в замърсителния товар, постъпващ към р. Огоста имат 

заустваните в р. Дъбника, непречистените води от някои неканализирани райони на гр. Враца, 

заустващи директно в р. Лева, отделни селскостопански обекти, както и смесените механично 

пречистени отпадъчни води от ПСОВ и биологично пречистените води от станцията. Влиянието е 

засилено и от изградените хидротехнически съоръжения  по поречието на реките – речни 

водохващания, помпени станции и др. В тази връзка трябва да се отчетат и измененията, 

настъпили с изграждането на яз. „Дъбника“ за задоволяване потребностите от вода на някои 

предприятия, а така също и за напояване на селскостопански площи. Тъй като от собствения му 

водосбор са формирани недостатъчни водни обеми, към него се прехвърлят води от р. Лева чрез 

водохващане, изградено преди гр. Враца, като в реката се пропуска определеният през 1994 г. 

екологичен минимум – 150 л. / сек. 

Река Въртешница /Лева/ от извора до с. Згориград е първа категория водоприемник, след с. 

Згориград до гр. Враца – втора категория и от гр. Враца до вливането в р. Ботуня – трета 

категория. Река Дъбнишка след яз. Дъбника до вливането си в р. Лева е трета категория 

водоприемник. Река Скът от извора до с. Веслец е първа категория, след с. Веслец до гр. Бяла 

Слатина – втора категория и при вливането си в р. Огоста – трета категория. 

По изследваните физикохимични показатели реките отговарят на проектната си категория, с някои 

изключения по отношение на биогенните елементи азот и фосфор. 

Основен източник на замърсяване с фосфор са битово фекалните води от населените места и 

особено недостатъчно пречистените битово – фекални води на гр. Враца. “Химко” АД до 



 

прекратяване на производствената си дейност бе основен източник за натоварване с азот на р. 

Лева и р. Ботуня /чрез р. Дъбнишка/. 

Обектите, изпускащи отпадъчни води, контролирани от РИОСВ, гр. Враца, в поречието на р. 

Огоста, с построени пречиствателни съоръжения са: „Ивагус” ЕООД, гр. Враца; Цех за 

млекопреработка, кв. Бистрец – гр. Враца на ЕТ „Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. Бистрец- 

локална пречиствателна станция, която работи добре; Цех за млекопреработка, с. Чирен на ЕТ 

„Нивего”, с. Чирен локална пречиствателна; „Ветбиофарм” ООД - гр. Враца е включена в 

градската канализация на стария месокомбинат; „Холсим”, с. Бели извор - нямат пречиствателна 

станция; ГПСОВ – Враца на  „Водоснабдяване и канализация “ ООД – Враца; Бензиностанция 

„Петрол” АД – Враца; Затвора – Враца. След построяването на канализация по проекта „Воден 

цикъл” в градската канализационна мрежа ще бъдат включени: Цех за млекопреработка, кв. 

Бистрец – гр. Враца на ЕТ „Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. Бистрец; „Ветбиофарм” ООД - гр. 

Враца и Затвора – Враца. 

Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от повърхностните 

води, които се генерират на територията й главно от валежи и количеството води, влизащи в 

общината чрез реките. Средните количества на валежите са между 500 – 550 до 1000 мм годишно. 

Поради характерните геоложки условия и хидрогеоложки строеж, районът на община Враца е 

сравнително беден на водоизточници. 

Повърхностният отток на реките, потоците и суходолията в района на Община Враца е обхванат 

от множество микроязовири, водите на които след задържането и изравняването им се използват 

за различни цели. Тези язовири имат малък обем и локално значение за напояване, риболов и 

други местни нужди. 

Въпреки потенциала на валежите в района на Предбалкана, следва да се отбележи дефицита на 

водни ресурси за питейно-битово водоснабдяване на общината. 

Подземни води 

Подземните води в района могат да се поделят най-общо на грунтови и карстови. Водата е на 

средно 40 м дълбочина, като в северните и западните квартали на гр. Враца е на по-плитко. 

Микробиологичните й анализи до 30 м обикновено не са благоприятни, което не позволява да 

бъде използвана за питейни нужди. Достигната е с около 20 сондажни кладенци, главно в 

промишлените предприятия и може да се използва за стопанска дейност. 

За питейно – битови цели се използват около 20 л/сек. – от пластове на дълбочина под 30 м. 

Преливните води от Врачанския пороен конус и плитко залягащите води (под 3 м от терена) имат 

дебит над 30 л/сек. От неогенския хидрогеоложки басейн (Димовска свита) чрез сондажи с 

дълбочина до 80 м се извършва водоснабдяване на с. Мраморен и с. Оходен, с експлоатационни 

дебити 3 – 8 л/сек. 

Карстовите извори са групирани в различни карстови басейни. Най-близо до гр. Враца е басейна, 

обхващащ Стрешерския и Базовския дял на Врачанската планина. На север от града по – известен 

карстов басейн се намира в района на селата Чирен и Лиляче. Въпреки че дебитът на карстовите 

извори е със значителни вариации – максимален до м. юли, минимален през летните и през 

зимните месеци, те се използват за водоснабдяване. 

Поради карбонатен характер на почвообразуващата скала, подпочвените води са с високо 

карбонатно съдържание и не са подходящи за питейно – битово водоснабдяване на населението. 

Каптаж „Лудото езеро”  (северно от „Вратцата”) е с водосборна площ 5 кв. км. и водни ресурси 70 

л./сек. За питейно водоснабдяване на Враца се използват средногодишно 40 л./сек. 

Каптаж кв. Бистрец  („Езерото”) е с водосборна площ 22 кв. км. и водни ресурси около 410 л./сек. 

За питейно водоснабдяване на Враца се използват средногодишно 90 л./сек. 

От изворите и повърхностните води в р. Черна и р. Глухарка от Милановския карстов басейн се 

формира поток с дебит 24 – 126 л./сек. Изворът „Черна”, излишните води от който се включваха в 

магистралния водопровод от яз. „Среченска бара” за Враца и за други селища по трасето преди 6-7 

години беше замърсен и не се използва за водоснабдяване. Под вр. „Стрешеро” е каптиран извор 

„Чигорил” (3 – 11 л./сек./), който водоснабдява с. Горно Озирово. 

Данните за водопотреблението на територията на Община Враца не са достатъчни, за да се 



 

изчисли доколко водният баланс е насочен към ефективно използване на водните ресурси. 

Липсват данни за водопотреблението за промишлени нужди, за селското стопанство – напояване и 

животновъдство и т.н. 

От инфилтрационни води се формират карстовите извори в с. Чирен, с. Лиляче, с. Баница, 

местните сезонни реки от пещера „Понора“, „Рибине “ и др. Основен водоприемник в района е р. 

Въртешница, а за селищата северно от с. Девене – р. Огоста. Основната част от повърхностните и 

речните води се акумулира в местните язовири. 

1.4. Почвена покривка 

Основните видове почви са карбонатни, излужени, глинести и типични черноземи. По своя 

характер и тип, почвите в общината са разнообразни, като определящ за почвообразователния 

процес е бил релефа и типичната за него растителност. В планинската част, масово 

разпространените почви са светлосивите – горски (псевдоподзолистите). В предпланинската част 

на областта преобладават кафявите горски почви с рендзини, а по поречията на реките 

Въртешница, Ботуня и Скът са разпространени наносните алувиално-ливадни почви. От юг на 

север, кафявите почви преминават постепенно в ливадно черноземни до типични карбонатни 

черноземи, отличаващи се с голяма плътност, дълбок орен слой и значително съдържание на 

органично вещество и калциеви карбонати. 

Обработваемата земя е 377 кв. км, което нарежда Община Враца на второ място сред общините в 

област Враца. Значителна част от земеделската земя е разположена в полупланинския и 

планинския пояс. Това предопределя и потенциала за развитие на различните форми на земеделие. 

Общината е един от основните селскостопански райони в областта, като агро-климатичните 

условия са подходящи за отглеждане на: 

 Зърнено-фуражни култури - пшеница, ечемик, овес, царевица, леща; 

 Технически култури – слънчоглед, рапица; 

 Зеленчуци и бостани; 

 Лозя; 

 Овощни видове. 

Най-разпространени са черноземните почви, следвани от сивите горски почви, кафявите-горски и 

планинско ливадните. Разработената в НИПА „Н. Пушкаров” – „Карта на агроекологичните 

райони в България” помага да се визуализират почвените райони и на тази база да се определят 

най-подходящите култури за производство. 

2. Състоя

ние на местната икономика 

Състоянието на икономиката  на общината се определя от много и разнородни по характер 

фактори, които оказват влияние върху развитието, състоянието и възможностите, които стоят пред 

общината. Такива са макроикономическа рамка, историческо развитие, природни ресурси, външни 

инвестиции, демографски процеси и други. 

Оценката на Брутния вътрешен продукт (БВП) и Брутна добавена стойност (БДС) има важно 

значение за анализа на икономическата среда, в която се развива общината. Брутният вътрешен 

продукт представя състоянието и тенденциите в развитието на икономиката и са индикатор за 

определянето на икономическата  политика на макроравнище. 

Община Враца се намира в Северозападния район от ниво 2, който е с най-нисък принос към 

националния БВП. Районът изпитва сериозни проблеми в своето развитие, поради което за 

следващия програмен период за него е предвиден целеви инструментариум за интензифициране на 

развитието му, основан на подхода „Интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ).  

През 2018 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Враца нараства три 

пъти по-бързо от средния ръст за страната и почти достига средните стойности. Същевременно 

обаче заради сравнително неблагоприятното развитие на пазара на труда заплатите и доходите 

имат под средния за страната ръст. Икономическата активност и заетостта в областта нарастват, но 

остават далеч под средните за страната нива. Предизвикателство за пазара на труда остава и 



 

влошената образователна структура на работната сила. Инвестиционната активност е сравнително 

ниска. В периода 2015-2019 област Враца се намира на второ място като следва Плевен, а през 

2018 година излиза на първо място по БВП в района, следван от Плевен и Ловеч и формира 27.8% 

от БВП на района и 1.8% от този на страната. 

Графика 1. Брутен вътрешен продукт, млн. лв. 

 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта за 2019 г. е 13 728 лв. на човек и 

значително надвишава средното за района (10 477 лв.) и е с 3 465 лв. по-висок от този в Плевен. 

Тази иначе положителна тенденция е функция както на сравнително високия БВП, който 

произвежда областта, така и на намаляващия брой на населението, на което частично се дължат и 

тези високи разлики. Показателят изостава значително от средното за страната (17 170 лв.). 

Графика 2. Брутен вътрешен продукт на човек от населението, лв. 

 

 

БДС е показател, който е приложим за изчисляване на производителността на труда както на 

национално ниво, така и на ниво производствени дейности, тъй като се равнява на разликата 

между брутната продукция и междинното потребление. След 2015 година Брутната добавена 

стойност в област Враца бележи плавен ръст, като се увеличава с 46% за периода 2014-2018 

година, след което започва тренд на намаление през 2019 г. По този показател областта не 

изпреварва област Плевен като формира 27% от БДС на района (област Плевен формира 30%). 

Графика 3. Брутна добавена стойност по икономически сектори, млн. лв. 



 

 

Разпределението на брутната добавена стойност по сектори за областта е по-скоро нетипична в 

сравнение с установения за страната профил.   

Графика 4. Брутна добавена стойност в област Враца 

 

За 2019 година преобладаващ дял в БДС в областта има индустрията (44%) при 25% за страната, 

докато тенденцията за страната е 71% да се формират от услугите, а за района този процент е 44%. 

Графика 5. Брутна добавена стойност  по икономически сектори в област Враца, млн. лв. 



 

 

Тези данни са показателни за икономическия  профил на областта, който е все още силно 

доминиран от индустриалния сектор. Любопитно е, че от 2018 година насам делът на индустрията 

нараства почти двойно за сметка на дела на услугите. Приносът на аграрния сектор остава 

непроменен за изследвания период.  

Икономиката  на общината има предимно индустриален облик, което се дължи основно на 

формирания профил на гр. Враца. Местната индустрия е специализирана главно в 

машиностроенето, металообработването, текстилната промишленост, химическо производство, 

производство на мебели, строителни материали, дървообработване, строително-ремонтни 

дейности, заготовки и строително-монтажни работи, хранително-вкусова промишленост и др. 

За разлика от общинския център, където най-добре представеният отрасъл е индустриалният, 

следван от сектора на услугите и аграрния сектор, с традиционно развити машиностроене, 

химическа промишленост, хранително-вкусова, дърводобивна и дървообработваща, строителната 

промишленост, за 22
-те

 села основният поминък на населението е земеделието, при това със 

значително преобладаване на зърнопроизводството (модел, характерен за почти цяла Северна 

България). 

Община Враца е една от четирите по-големи общини в областта, в която е локализиран основният 

икономически, административен и културен център в региона, което от своя страна обуславя 

концентрацията на голяма част от икономическите дейности. Това дава основание да се определи, 

че в икономическо отношение Община Враца е със структуроопределящо значение за развитието 

на икономиката не само на едноименната област, но и в рамките на целия Северозападен район, 

като по икономически потенциал отстъпва единствено на община Плевен, който доминира 

основно на базата на значително по-сериозната концентрация на човешки ресурси. 

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите 

предприятия, осъществявали дейност в област Враца, са 6 021, или с 0.1% повече в сравнение с 

2018 година.  

Графика 6. Брой предприятия в област Враца 

 



 

Инвестиционната активност в областта е сравнително ниска. Враца е сред областите с най-малък 

брой предприятия – през 2018 г. те нарастват до 38 на 1000 души от населението, но остават далеч 

под средните за страната (59 на 1000 души). Най-голямо е увеличението в сектор „Култура, спорт 

и развлечение” – 34.0% и сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения” – 19.1%, а най-голям спад е регистриран в сектор „Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 10.0% и сектор 

„Образование” – 4.2%. С най-висок относителен дял за 2019  г. в област Враца е сектор „Търговия;  

ремонт  на автомобили и мотоциклети” – 40.9% от общия брой на отчетените предприятия. 

Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.6% и „Преработваща промишленост” – 

7.8%. Микропредприятията ( до 9 заети) са най-много – 5 586, или 92.8% от общия брой. Малките 

предприятия (от 10 до 49 заети) са 356. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 

5.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 72, или 1.2% от общия брой. Големите 

предприятия (над 250 заети) са 7 и делът им в общия брой остава непроменен – 0.1%. Най-голям е 

броят на нефинансовите предприятия в общините Враца (3 360) и Бяла Слатина (654), или 

съответно 55.8% и 10.9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Хайредин – 90 

предприятия. 

Броят на нефинансовите предприятия, приключили 2019 г. с печалба, е 4 458, със загуба – 967, а с 

нулев финансов резултат – 596. 

Графика 7. Финансов резултат на нефинансовите предприятия през 2019 г.  

 

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) 

в област Враца през 2019 г. във всички сектори на икономиката са 239.8 млн. лв. и в сравнение с 

предходната година намалят с 12.3%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в секторите 

„Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване” – 88.2 млн. лв., което е с 26.2% по-малко от 2018 

година, и “Селско, горско и рибно стопанство” – 60.1 млн. лева или с 23.0% по-малко в сравнение 

с предходната година. През 2019 г. тези сектори заедно формират 61.8% от общия обем разходи за 

ДМА в област Враца, а общият им относителен дял намалява спрямо 2018 г. с 10.4 процентни 

пункта. 

През 2019 г. е регистрирана и промяна в структурата на извършените разходи за придобиване на 

дълготрайни материални активи в областта по видове. Относителният дял на направените 

инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции се увеличава с 9.7 пункта в 

сравнение с предходната година и достига 29.1% от общия обем инвестиции в ДМА. Делът на 

разходите за закупуване на транспортните средства нараства с 0.4 пункта. Същевременно 

намаляват вложените средства за придобиване на машини, производствено оборудване и 

апаратура – с 9.3 пункта. 

Вътрешните и външните инвестиции също са значително по-ниски от средните. Разходите за 

придобиване на дълготрайни материални активи в областта достигат 1682 лв./човек при 2750 

лв./човек в страната. Преките чуждестранни инвестиции от своя страна достигат едва 654 



 

евро/човек при 3560 евро/човек в страната, което е пет пъти под средния обем за страната. Всичко 

това дава резултат и в сравнително ниската произведена продукция в областта. Тя продължава да 

нараства, но през 2018 г. достига едва 15,5 хил. лв./човек при 25,9 хил. лв./човек в страната 

Придобитите дълготрайни материални активи през 2019 г. са в размер на 251.4 млн. лв., като 

значителен дял от тях са в сектор „Промишленост” (Добивна, преработваща и друга 

промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване ) – 50.9% и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 21.6% от общата сума. 

Стойността на придобитите дълготрайни материални активи се намаляват с 14.0% в сравнение с 

2018 година. Тази тенденция се потвърждава и от общия обем на дълготрайните материални 

активи по години в областта.  

Графика 8. Дълготрайни материални активи – хил. лв. 

 

За разлика на спада на нефинансовите предприятия в дълготрайните материални активи, нетните 

приходи се увеличават чувствително през 2018 и 2019 г.  

Графика 9. Нетни приходи от продажби – хил. лв. 

 

 Изводи: 

 Община 

Враца е със структуроопределящо значение за развитието на икономиката не само на 

едноименната област, но и в рамките на целия Северозападен район, като по икономически 

потенциал отстъпва единствено на община Плевен, която доминира основно на базата на 

значително по-сериозната концентрация на човешки ресурси. 

 Брутни

ят вътрешен продукт на човек от населението изостава значително от средното за страната 

въпреки, че надвишава средното за района. Все пак трябва да се отбележи, че Брутният 



 

вътрешен продукт на човек от населението в област Враца нараства три пъти по-бързо от 

средния ръст за страната и почти достига средните стойности. Тази иначе положителна 

тенденция е функция както на сравнително високия БВП, който произвежда областта, така 

и на намаляващия брой на населението, на което частично се дължат и тези високи разлики.  

 Иконом

ическата активност и заетостта в областта нарастват, но остават далеч под средните за 

страната нива. Враца е сред областите с най-малък брой предприятия – през 2018 г. те 

нарастват до 38 на 1000 души от населението, но остават далеч под средните за страната (59 

на 1000 души). Най-голямо е увеличението в сектор „Култура, спорт и развлечение” и 

сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения”, а най-голям спад е регистриран в сектор „Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и сектор 

„Образование”.   

 Предиз

викателство за пазара на труда остава и влошената образователна структура на работната 

сила.  

 Инвест

иционната активност е сравнително ниска.  

 Иконом

иката  на общината има предимно индустриален облик.  

 Преобл

адаващ дял в БДС в областта има индустрията (44%) при 25% за страната, докато 

тенденцията за страната е 71%  да се формират от услугите, а за района този процент е 44%. 

Местната индустрия е специализирана главно в машиностроенето, металообработването, 

текстилната промишленост, химическо производство, производство на мебели, строителни 

материали, дървообработване, строително-ремонтни дейности, заготовки и строително-

монтажни работи, хранително-вкусова промишленост и др. 

 За 

разлика от общинския център, където най-добре представеният отрасъл е индустриалният, 

следван от сектора на услугите и аграрния сектор, с традиционно развити машиностроене, 

химическа промишленост, хранително-вкусова, дърводобивна и дървообработваща, 

строителната промишленост, за 22
-те

 села основният поминък на населението е 

земеделието, при това със значително преобладаване на зърнопроизводството (модел, 

характерен за почти цяла Северна България). 

 Вътреш

ните и външните инвестиции също са значително по-ниски от средните. Разходите за 

придобиване на дълготрайни материални активи в областта достигат 1682 лв./човек при 

2750 лв./човек в страната. Преките чуждестранни инвестиции от своя страна достигат едва 

654 евро/човек при 3560 евро/човек в страната, което е пет пъти под средния обем за 

страната. Всичко това дава резултат и в сравнително ниската произведена продукция в 

областта. Тя продължава да нараства, но през 2018 г. достига едва 15,5 хил. лв./човек при 

25,9 хил. лв./човек в страната 

 За 

разлика на спада на нефинансовите предприятия в дълготрайните материални активи, 

нетните приходи се увеличават чувствително през 2018 и 2019 г.  

 

 

3. Развит



 

ие на социалната сфера и човешките ресурси 

 3.1. Население 

Брой и гъстота на населението 

Населението на община Враца към 31.12.2019 г. наброява 63 473 души (по данни от НСИ). 

Общината включва 23 населени места - 1 град и 22 села. Общинският център град Враца наброява 

51 674 жители (към 31.12.2019 г.).  

Демографската ситуация в община Враца следва тенденцията на намаляване на населението в 

цялата страна. Спадът в броя на жителите в общината, обаче, е около два пъти по-висок в 

сравнение с общото намаляване през последните години, а през 2019 г. повече от два пъти.  

Графика 10. Сравнение на изменението на населението на годишна база в община Враца спрямо 

област Враца и страната като цяло, към 31.12 на съответната година, НСИ 

 

Въпреки по-бързото намаляване на населението в общината в сравнение с общото в страната, 

демографските процеси в община Враца като цяло са по-малко негативни от тези в областта. Ако 

се сравни, обаче, спада на населението за общината през 2019 г. спрямо 2014 г. с този за областта, 

ще се установят много близки стойности – съответно - 8,14% (за община Враца) и - 8,96% (за 

област Враца) при - 3,5% за страната за същия период. 

Таблица 1. Население на България, област Враца и община Враца за периода 2014 – 2019 г., към 

31.12 на съответната година, НСИ 

 Обхват 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

България 7202198 7153784 7101859 7050034 7000039 6951482 

област Враца 175169 172007 168727 165645 162549 159470 

община Враца 69100 66788 65905 65185 64447 63473 

Общо делът на градско население на територията на община Враца към края на 2019 г. 

представлява 81,4% от цялото, а делът на населението, което живее в селата, съответно, е 18,6%. 

Гъстотата на населението в общината е 91 души/кв.км. (2019 г.). Показателят е над двойно по-

висок от средния за област Враца (39,5 души/кв.км) и значително по-висок от този за Р България 

(62,6 души/кв.км).  

Таблица 2. Гъстота на населението (души на кв.км), изчислена на база Баланс на територията 

към 31.12.2000 г. 

Област/ Община 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Област Враца 43,4 42,6 41,8 41 40,2 39,5 

Община Враца 99,1 95,8 94,6 93,5 92,5 92,3 



 

Населението на община Враца съставлява близо 40% от населението на област Враца (към 

31.12.2019 г. по данни на НСИ). По брой на населението общината се нарежда на първо място сред 

общините в областта. 55% от населението, живеещо в градовете в областта, се формират от 

живущите в градовете в община Враца, т.е. в град Враца. 

Таблица 3. Население на област Враца (бр.) по общини и местоживеене към 31.12.2019 г., НСИ 

Област/общини общо градове села 

Област Враца 159470 93905 65565 

Борован 5120 - 5120 

Бяла Слатина 21018 9644 11374 

Враца 63473 51674 11799 

Козлодуй 18757 11666 7091 

Криводол 8324 2583 5741 

Мездра 18053 9079 8974 

Мизия 5970 2564 3406 

Оряхово 9336 4204 5132 

Роман 5324 2491 2833 

Хайредин 4095 - 4095 

Демографската ситуация в община Враца е резултат от въздействието на различни фактори и 

влияния, специфични за територията на общината и обусловени от нейното историко-културно, 

социално-икономическо и демографско развитие. 

За периода от 2014 до 2019 г. равномерното движение на населението на територията на 

община Враца се отнася както за градското, така и за селското население, като по-голям е 

спадът на населението в градовете (средно с 1,77% годишно) при 1,27% среден годишен спад 

на населението в селата. За градовете най-голям е спадът в началото на периода – 2015 спрямо 

2014 г. (-4,2%), а за селата – през 2016 г. спрямо 2015 г. (-2,4%).  

През 2015 г. относителният дял на населението, живеещо в селата в Общината, е най-голям и се 

доближава до 19%, след което постепенно намалява, но се задържа над 18,5% до 2019 г. През 

2020 г. данните на Община Враца към 15 декември
1
 сочат, че нараства броят на живущите в 

общината с 1,9% спрямо 2019 г., като се увеличава и делът на населението в града за сметка на 

това в селата – съответно 83,6% и 16,4% от общото население. В гр. Враца населението се е 

увеличило спрямо 2019 г. с 4,64%. 

Според регистрацията по постоянен адрес, броят на населението, което живее на територията 

на Община Враца, е 82184 души, а в гр. Враца – 69009, към 15.12.2020 г. За съпоставимост с 

предходните години, обаче, се използват стойностите за населението с постоянен и настоящ 

адрес в едно и също населено място, тъй като те са включени в справочниците на НСИ. Все 

пак, трябва се уточни, че данните не са окончателни към 31.12.2020 г., поради което и 

съпоставимостта не е категорична към момента на разработване на настоящия анализ. Въпреки 

това, информацията е достатъчна, за да се види посоката на изменение за 2020 спрямо 2019 г. 

За останалите демографски показатели липсва публикувана информация на НСИ за 2020 г., 

поради което се очертават тенденции и се прави анализ към 31.12.2019 г. 

Таблица 4. Брой на населението на община Враца 2014-2019 г. (към 31.12. на съответната 

година), НСИ и към 15.12.2020 г. ГРАО, Враца 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15.12.2020 

Общ брой 69100 66788 65905 65185 64447 63473 64690 

В градовете (бр.)  56517 54150 53570 53120 52617 51674 54073 

                                                 
1 Данни на ГРАО, община Враца към 15.12.2020 г. за населението с регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес в същото 

населено място. Данните не са окончателни за 2020 г. и все още липсват такива за област Враца, поради което не се прави 

сравнение в тази насока. 



 

В градовете (%) 81,8 81,1 81,3 81,5 81,6 81,4 83,6 

В селата (бр.) 12583 12638 12335 12065 11830 11799 10617 

В селата (%) 18,2 18,9 18,7 18,5 18,4 18,6 16,4 

Таблица 5. Брой на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес на територията 

на община Враца, ГРАО, към 15.12.2020 г. 

Населено място 
постоянен 

адрес общо 

настоящ 

адрес общо 

постоянен и 

настоящ адрес 

в същото НМ 

гр. Враца 69009 57822 54073 

с. Баница 1182 1249 976 

с. Бели извор 644 695 546 

с. Веслец 118 190 78 

с. Вировско 209 342 159 

с. Власатица 318 389 236 

с. Върбица 415 430 357 

с. Голямо Пещене 412 575 365 

с. Горно Пещене 278 360 194 

с. Девене 877 963 740 

с. Згориград 1721 1569 1412 

с. Костелево 713 800 577 

с. Лиляче 1403 1369 982 

с. Лютаджик 98 136 77 

с. Мало Пещене 18 60 13 

с. Мраморен 1003 891 724 

с. Нефела 636 681 568 

с. Оходен 194 285 154 

с. Паволче 658 712 558 

с. Тишевица 483 515 409 

с. Три кладенци 768 805 680 

с. Челопек 431 504 344 

с. Чирен 596 930 468 

всичко за 

общината 82184 72272 64690 

В демографско отношение тенденциите в общината до 2019 г. са сходни с тези за цялата страна, но 

стойността на показателя естествен прираст (-614) е отрицателна и над средната за страната. 

Механичният прираст в община Враца също е с отрицателна стойност (-360 души към 31.12.2019 

г.), поради засилената миграция. Тя се дължи до голяма степен на близостта на административния 

център до столицата София и по-добрите условия за трудова реализация там в т.ч. значително по-

високата средна брутна заплата. 

Таблица 6. Брой и гъстота на населението в населените места в община Враца, 31.12.2019 г., 

НСИ 

Населено място 
Население 

(брой) 

Площ на 

землището 

(кв.км.) 

Гъстота на 

населението 

(души/км.кв.) 

гр. Враца 51674 148.924 346,98 

с. Баница 984 37.395 26,31 



 

с. Бели извор 560 28.038 19,97 

с. Веслец 155 14.929 10,38 

с. Вировско 280 23.476 11,92 

с. Власатица 327 13.141 24,88 

с. Върбица 395 26.833 14,72 

с. Голямо Пещене 490 32.334 15,15 

с. Горно Пещене 294 25.923 11,34 

с. Девене 872 44.064 19,79 

с. Згориград 1404 27.602 50,87 

с. Костелево 748 22.631 33,05 

с. Лиляче 779 32.505 23,96 

с. Лютаджик 131 34.899 3,75 

с. Мало Пещене 47 7.436 6,32 

с. Мраморен 553 24.649 22,43 

с. Нефела 550 5.364 102,54 

с. Оходен 214 19.151 11,17 

с. Паволче 589 16.695 35,28 

с. Тишевица 467 22.725 20,55 

с. Три кладенци 728 28.199 25,82 

с. Челопек 443 20.811 21,29 

с. Чирен 789 48.512 16,26 

Освен раждаемостта, смъртността и миграционните процеси, съществено влияние върху 

развитието на демографските процеси в Общината оказват и измененията в половата, 

възрастовата, етническата и образователната структури, бракоразводността на населението. Те 

влияят върху формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в 

качествено отношение. 

 

Полова структура 

На територията на община Враца се наблюдава тенденция, характерна за цялата страна – броят на 

жените превишава броя на мъжете. Изключение прави населението, живеещо в селата, където през 

разглеждания период (2014 – 2019 г.) населението от мъжки пол се задържа над 50%. В градовете 

за същия период делът на жените е над 51% и нараства от 51,34% до 52,15%.  Факторите, 

оказващи влияние върху половата структура на една община са смъртност, раждаемост, 

продължителност на живота и миграционна подвижност на населението.  

Таблица 7. Структура на населението на община Враца по пол и местоживеене за периода 2014-

2019 г. (към 31.12. на съответната година), НСИ 

Година: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

показател брой % брой % брой % брой % брой % брой % 

Общо: 69100 100,00 66788 100 65905 100 65185 100 64447 100 63473 100 

мъже 33817 48,94 32587 48,79 32122 48,74 31692 48,62 31237 48,47 30684 48,34 

жени 35283 51,06 34201 51,21 33783 51,26 33493 51,38 33210 51,53 32789 51,66 

в 

градовете: 56517 81,79 54150 81,08 53570 81,28 53120 81,49 52617 81,64 51674 81,41 

             

мъже 27500 48,66 26228 48,44 25894 48,34 25586 48,17 25255 48,00 24725 47,85 

жени 29017 51,34 27922 51,56 27676 51,66 27534 51,83 27362 52,00 26949 52,15 



 

в селата: 12583 18,21 12638 18,92 12335 18,72 12065 18,51 11830 18,36 11799 18,59 

мъже 6317 50,20 6359 50,32 6228 50,49 6106 50,61 5982 50,57 5959 50,50 

жени 6266 49,80 6279 49,68 6107 49,51 5959 49,39 5848 49,43 5840 49,50 

 

 

Възрастова структура 

Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за неговата полова 

структура. При по-млада възрастова структура до голяма степен е налице и по-благоприятна 

полова структура на населението. Освен това, влияние върху половата структура на населението 

оказва и неговата миграционна подвижност. Мъжете обикновено са по-мобилната част от 

населението, което се свързва с тяхната психологическа нагласа по отношение на условията на 

труд. Най-общо, възрастовата структура на населението на община Враца представлява 

съотношението между отделните възрастови групи от населението. 

Възрастовата структура, в аспекта на разпределението на населените в трите категории - под, в и 

над трудоспособна възраст, продължава да се влошава (58,75 към 31.12.2019 г.). Причините се 

дължат най-вече на миграционните процеси, резултат от търсене на работа в други, по-големи 

населени места – в Столична община, Пловдив, Варна или в други държави. Прогресивно 

намалява относителният дял на лицата в трудоспособна възраст в селата от общината. 

Намалението на населението е един от основните лимитиращи фактори за бъдещото развитие на 

Общината, които ще се отразят негативно най-вече върху работната сила и възпроизводствения 

потенциал на територията ѝ. Тази тенденция обаче има надежда да бъде променена предвид 

данните към 15.12.2020 г., цитирани по-горе. 

Влияние върху възрастовата структура на населението на общината оказват промените в 

раждаемостта и смъртността, продължителността на живота и жизненият стандарт на населението. 

От друга страна, състоянието на възрастовата структура на населението оказва влияние върху 

възпроизводството на населението, както и върху формирането на трудовия потенциал на 

общината. 

Възрастовата структура на населението е определяща, както за количеството и качеството на 

човешките ресурси в общината, също така за демографския ѝ потенциал и не на последно място – 

за натовареността на социалната система на общината. Тя е с определящо значение и за 

естественото възпроизводство на населението. В селата като цяло се наблюдава натрупване на 

население във високите възрастови групи, което от една страна ограничава възможностите за 

естествено възпроизводство на населението, а от друга – ограничава трудовият им контингент. 

 

Таблица 8. Относителен дял на населението по възрастови групи в община Враца, регистрирани 

по постоянен адрес, по данни на ГРАО Враца, към 15.12.2020 г. 

Населено място до 14 15-17 
18-59 

жени 

60+ 

жени 

18-62 

мъже 

63+ 

мъже 

постоянен 

адрес 

общо бр. 

гр. Враца 10,93% 3,31% 28,75% 16,52% 30,80% 9,69% 69009 

с. Баница 15,14% 4,82% 24,37% 15,48% 31,64% 8,54% 1182 

с. Бели извор 10,25% 2,80% 26,09% 15,99% 34,78% 10,09% 644 

с. Веслец 8,47% 7,63% 16,10% 22,03% 27,12% 18,64% 118 

с. Вировско 17,70% 4,31% 20,57% 18,66% 23,44% 15,31% 209 

с. Власатица 8,49% 3,46% 23,90% 21,07% 27,99% 15,09% 318 

с. Върбица 19,52% 5,30% 23,37% 11,08% 33,73% 6,99% 415 

с. Голямо 

Пещене 10,92% 3,88% 19,42% 18,69% 32,28% 14,81% 412 

с. Горно Пещене 5,40% 2,52% 21,94% 25,18% 28,78% 16,19% 278 



 

с. Девене 12,09% 3,31% 22,12% 20,07% 28,96% 13,45% 877 

с. Згориград 12,96% 3,31% 27,48% 15,46% 31,09% 9,70% 1721 

с. Костелево 10,94% 4,35% 26,09% 15,43% 32,68% 10,52% 713 

с. Лиляче 11,26% 4,42% 25,66% 17,11% 32,36% 9,19% 1403 

с. Лютаджик 4,08% 1,02% 16,33% 34,69% 23,47% 20,41% 98 

с. Мало Пещене 0,00% 0,00% 0,00% 55,56% 22,22% 22,22% 18 

с. Мраморен 11,96% 3,09% 29,21% 15,25% 31,90% 8,57% 1003 

с. Нефела 19,18% 5,35% 29,72% 9,28% 30,19% 6,29% 636 

с. Оходен 9,79% 2,58% 19,07% 22,68% 32,99% 12,89% 194 

с. Паволче 10,94% 1,37% 28,42% 16,41% 31,46% 11,40% 658 

с. Тишевица 17,81% 4,97% 26,09% 12,22% 30,85% 8,07% 483 

с. Три кладенци 16,41% 4,69% 26,69% 12,37% 32,29% 7,55% 768 

с. Челопек 8,12% 0,93% 22,04% 23,20% 31,09% 14,62% 431 

с. Чирен 9,40% 2,18% 20,47% 22,48% 29,87% 15,60% 596 

общо за 

общината 11,20% 3,37% 28,18% 16,54% 30,87% 9,84% 82184 

 

 

Трудоспособно население 

Застаряването на населението води до промени в разпределението на населението под, в и над 

трудоспособна възраст, което е от решаващо значение за формирането на трудоспособен 

контингент
2
. В резултат на относително ниската раждаемост, населението под трудоспособна 

възраст заема малък дял в изследваната територия. Делът население в тази възраст в община 

Враца е много близък до стойностите за област Враца, но е по-нисък от този за страната.  

Към 31.12.2019 г. делът на населението в над трудоспособна възраст в община Враца и област 

Враца надвишава стойностите на показателите за страната. Тази възрастова структура определя 

недостатъчния потенциал за формиране на трудовия контингент на община Враца в бъдеще. 

 

Таблица 9. Дял на населението на община Враца под, в и над трудоспособна възраст (%), към 

31.12. на съответната година, НСИ 

 
Под трудоспособна В трудоспособна Над трудоспособна 

 
възраст Възраст възраст 

обхват  2011г. 2014г. 2019г. 2011г. 2014г. 2019г. 2011г. 2014г. 2019г. 

България 14,12 15,00 15,34 62,15 61,14 59,78 23,73 24,08 24,88 

Област Враца 14,39 14,41 14,74 58,95 58,52 57,32 26,64 27,07 27,94 

Община Враца 14,02 13,84 14,46 63,39 61,74 58,7 22.58 24,22 26,84 

Делът на населението в трудоспособна възраст е по-висок от показателите за област Враца, но по-

нисък от този за страната. Налице е спад в дела на населението в трудоспособна възраст като цяло 

за страната, но за община Враца тази тенденция е по-силно изразена. Ако през 2011 г. делът на 

населението в трудоспособна възраст в община Враца (63,39%) е надвишавал този за страната 

(62,15%), то през 2014 г. почти се изравняват, а през 2019 г. вече е по-нисък. Като цяло, 

застаряването на населението и отрицателният естествен прираст водят до нарастване дела на 

хората в над трудоспособна възраст за сметка на тези в трудоспособна възраст. Това се отразява 

                                                 
2
 Включва лицата от началната до пределната трудова възраст според Българското трудово законодателство.

 

 



 

неблагоприятно върху бъдещия трудоспособен контингент. 

Таблица 10. Население под, в и над трудоспособна възраст по пол и местоживеене, 31.12.2019 г.,  

НСИ 

Обхват общо мъже жени в т.ч. в градовете 

Област Враца 159470 78234 81236 93905 

Под трудоспособна възраст 23512 12137 11375 14157 

В трудоспособна възраст 91405 49248 42157 56680 

Над трудоспособна възраст 44553 16849 27704 23068 

Община Враца 63473 30684 32789 51674 

Под трудоспособна възраст 9181 4731 4450 7604 

В трудоспособна възраст 37259 19578 17681 31110 

Над трудоспособна възраст 17033 6375 10658 12960 

Отрицателният естествен прираст, ниското ниво на раждаемостта и миграцията на предимно 

млади хора ще допринесе за влошаването на възрастовия състав на населението в общината, което 

ще се отрази директно върху намаляване на работната сила. И в бъдеще процесът на демографско 

остаряване и наличието на трудов контингент ще зависи от миграцията на млади семейства. Ако 

не бъдат предприети мерки за задържането им в страната и в общината в частност, в близките 

години се очаква да продължи влошаването на стойностите на показателите на възрастова 

зависимост. 

Последните се изчисляват като различни съотношения и са определящи за бъдещото 

икономическо и социално развитие на общината. Основният от тях е съотношението между броя 

хора в трудоспособна и под трудоспособна възраст към общия брой жители на общината. Колкото 

процентният показател на тази зависимост е по-висок, толкова е по-добър демографският 

потенциал за развитие. За община Враца той е по-нисък от този за страната и се доближава до 

стойността му за областта. Този, както и други коефициенти за възрастова зависимост са показани 

в таблица 10.  

Таблица 11. Коефициенти на възрастова зависимост за страната, областта и общината, към 

31.12.2019 г., НСИ 

Обхват  65+ към 
лицата до 15 

г. (%) 

65+ към 
лицата между 
15 и 64 г. (%) 

до 15 и 65+ 
към лицата 

между 15 и 64 
г. (%) 

лица под и в 
трудоспособна възраст 

към общ брой население 
(%) 

България 150 33,8 56,4 78 

Област Враца  178 39,7 62 72 

Община Враца  186 45,7 70,3 73 

В горната таблица първият показател изразява превишението на лицата в над трудоспособна 

възраст над тези в по-трудоспособна възраст, т. е. колкото по-висока е стойността му, толкова по-

неблагоприятно е отражението на възрастовата структура в момента върху бъдещото развитие на 

работната сила. По този показател община Враца е в най-неизгодно положение спрямо областта и 

страната.   

Отношението на броя на лицата под и над трудоспособна възраст към тези, които са в 

трудоспособна възраст, също е с най-голяма стойност за община Враца и отново е с 

неблагоприятно влияние. Като цяло изменението на този показател следва общата тенденция за 

страната и областта, но се увеличава с по-бързи темпове – с 15% за 2019 г. спрямо 2014 г., докато 

за областта увеличението е с 9%, а за страната – с 10%. 

Графика 11. Изменение на отношението на лицата под и над трудоспособна възраст към тези, 

които са в трудоспособна възраст, 2014-2019 г., НСИ (%) 



 

 

Коефициентът, изразяващ отношението между лицата над 65 г. и тези между 15 и навършени 64 за 

общината, значително надвишава стойностите за областта и за страната като цяло. Изменението на 

стойностите му за общината следва тенденцията за областта и за страната като цяло, но отново е с 

по-бързи темпове – с 15,4% докато за областта е с 11%, а за страната – с близо 12%. 

Графика 12. Изменение на отношението на лицата над трудоспособна възраст към тези в 

трудоспособна възраст, 2014 – 2019 г., НСИ (%)  

 

Всичко това се дължи на нарастването на дела на населението в категорията на 65 и повече години 

и предопределя една неблагоприятна картина за формирането на трудовия контингент в общината 

и в страната като цяло в бъдеще.  

Възпроизводствен процес 

Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез постоянното му 

възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. Количествената му страна обхваща 

естественото движение на населението, което се характеризира с раждаемостта и смъртността. До 

голяма степен раждаемостта зависи от броя на сключените бракове и броя на разводите, а 

смъртността от броя на населението в по-горните възрастови групи, чиито дял нараства.  

 

Таблица 12. Естествено движение на населението на община Враца 2014-2019, НСИ (към 31.12. 

на съответната година) 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Живо родени бр. 516 509 542 491 571 489 

Умирания бр. 1085 1062 1017 1044 1041 1103 

Естествен прираст бр. -569 -553 -475 -553 -470 -614 

Естествен прираст (%) -8,2 -8,2 -7,2 -8,4 -7,3 -9,7 

Броят на ражданията и умиранията за периода варират, но стойностите на естествения прираст са 

трайно отрицателни. Забелязва се значително нарастване на отрицателния естествен прираст на 



 

населението в община Враца през 2019 спрямо 2018 г. Все още е под стойностите за област Враца 

(-11,4% за 2019 г.), но надвишава тези за страната (-6,7% за 2019 г.) по данни на НСИ. 

Отрицателният механичен прираст през последните години, в т.ч. изселванията на млади хора от 

общината води до влошаване на демографските структури, а чрез тях и до проблеми в 

естественото възпроизводство на населението. Това личи от тенденциите в динамиката на 

основните демографски процеси – раждаемост и смъртност. 

 

 

Таблица 13. Механично движение на населението, 2019 г. НСИ.  

Обхват  Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени Всичко Мъже жени всичк
о 

мъже жени 

 

България 166108 77595 88513 168120 79047  89073 -2012 -1452 -560 

Област 
Враца 

4980 2349 2631 6227 2981 3246 -1247 -632 -615 

Община 
Враца 

2003 959 1044 2363 1157 1206 -360 -198 -162 

Таблица 14. Механично движение на населението на община Враца, 2014-2019, НСИ 

Обхват Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени Всичко Мъже жени всичк
о 

мъже жени 

 

2019 2003 959 1044 2363 1157 1206 -360 -198 -162 

2018 1572 676 896 1840 881 959 -268 -205 -63 

2017 1678 696 982 1845 857 988 -167 -161 -6 

2016 1202 542 660 1610 767 843 -408 -225 -183 

2015 1374 675 699 3133 1629 1504 -1759 -954 -805 

2014 1301 643 658 2027 1012 1015 -726 -369 -357 

 

Етническа структура 

Сред основните и най-важни характеристики на населението е етническият му състав. Той оказва 

влияние върху възпроизводството на населението, както и върху общественото поведение и 

трудовата активност на лицата. През последните години не се наблюдава съществено изменение 

на етническата структура на населението в общината, поради факта, че демографските тенденции, 

характерни за общината, се отразяват върху броя на всички етнически групи. 

От данните от последното национално преброяване (2011 г.) е видно, че населението от българска 

етническа група представлява 96% от населението на общината (които са посочили своята 

етническа принадлежност). На второ място се подрежда ромска етническа група с 3,3% от 

населението. Община Враца слабо се отличава по отношение на етническата структура от тази на 

област Враца. В процентно отношение, българската етническа група е над средните стойности за 

страната (84,79%) и за област Враца (92,7). Делът на турската етническа група е незначителен. 

Ромската етническа група в общината (3,3%) се отличава с по-нисък процент от средния за 

страната (4,87%) и областта (6,2%). В община Враца живеят близо 23% от всички самоопределили 

се като роми жители на област Враца. 47% от ромите в общината живеят в гр. Враца, т.е. малко по-

голяма част от тях са съсредоточени в селата. През 2011 г. са съсредоточени най-вече в 5 от селата, 

където делът им надхвърля 20%: с. Нефела - 227 бр., което формира 44% от населението на селото 

тогава; с. Три кладенци - 198 бр. (25%); с. Баница - 184 бр. (22%); с. Върбица - 148 бр. (35%) и с. 

Тишевица - 107 бр. (21%).  

Таблица 15. Население на община Враца по населени места и самоопределение по етническа 

принадлежност, 01.02.2011 г., НСИ 



 

Населено място Лица, отговорили на 
доброволния въпрос 

за етническа 
принадлежност 

Етническа група Лица, 
отговорили с  

„не се 
самоопределям“ 

българска турска ромска друга 

Общо за страната 6680980 5664624 588318 325343 49304 53391 

Област Враца 163035 151183 565 10082 434 771 

Община Враца 67075 64334 61 2215 207 258 

гр. Враца 54775 53275 54 1045 185 216 

Образователната структура 

Наред с възрастовата структура на населението, образователната степен и професионалната 

квалификация са показателите, които определят потенциала за бъдещо икономическо и социално 

развитие на един регион. Еднакво определящи за качеството на човешките ресурси са нивото на 

общата образованост и степента на професионална подготовка и компетенции. 

От данните от последното национално преброяване през 2011 г. се вижда, че от населението на 

цялата област Враца, най-образовани са жителите на община Враца, където всеки пети (21%) е с 

висше образование, следвана от общините Козлодуй и Мездра, където относителният дял на 

висшистите е съответно 17 и 13,5%. 

Делът на хората с висше образование в общината е над средните показатели за страната и 

областта. Относителният дял на хората със средно образование (50% от тези над 7 години) също е 

по-висок от показателите за страната и областта. Делът на хората със завършено основно е 19%, а 

с начално и по-ниско образование е близо 10% от населението на община Враца. 

Графика 13. Разпределение на населението на 7 и повече години по степен на завършено 

образование (%), 2011 г., НСИ 

 

Последното показва относително благоприятна структура на местното население от гледна точка 

на трудовия пазар, предвид това, че икономическата активност и заетост сред тези със средно 

образование е далеч по-висока отколкото сред завършилите само основно. Все пак, в община 

Враца тези с начално и по-ниско образование са малко по-голям дял сравнено с дела им в 

страната. 

Таблица 16. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование и 

местоживеене, 01.02.2011 г., НСИ 

Местоживеене/ 
образование 

Общо 
(бр.) 

Степен на завършено образование (бр.) Никога не 
посещавали 
училище 

Дете  

висше Средно основно Начално и 
незавършено 
начално 

Област Враца 175744 26186 81887 44715 21054 1525 377 

В градовете 103430 21900 52715 18039 10027 525 224 

В селата 72314 4286 29172 26676 11027 1000 153 

Община Враца 69554 14361 34783 13277 6678 318 137 

В градовете 57065 13678 29959 8414 4756 148 110 

В селата 12489 683 4824 4863 1922 170 27 



 

През 2011 г. най-голям дял от населението от българската етническа група е със завършено средно 

образование (51%), 22% са със завършено висше, с основно – 18%, начално и незавършили 

начално – 8%. При ромската етническа група преобладаваща част от населението е със завършено 

основно, начално или незавършено образование (83,6%), но има и завършили средно образование 

– 9,6% и 13 души висшисти. 

Таблица 17. Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност и степен на 

завършено образование, 01.02.2011 г., НСИ 

Степен на 
образование/ 

Етническа група 

Общо  Степен на завършено образование Никога не 
посещавали 
училище 

Дете  

висше средно основно Начално и 
незавършено 
начално 

Област Враца  175744 26186 81887 44715 21054 1525 377 

В т.ч. отговорили 154195 24111 72399 38637 17559 1194 295 

Българска  144405 23778 70681 34595 14164 667 220 

Турска  535 27 149 233 115   

Ромска 8659 87 1232 3694 3073 506 67 

Друга 430 173 211 30 11 5 - 

Не се 
самоопределят 

466 46 126 85 196   

Община Враца 69554 14361 34783 13277 6678 318 137 

В т.ч. отговорили 63446 13415 31616 12143 5866 295 111 

Българска  61166 13295 31285 11238 5072 184 92 

Турска  58 5 14 27 12 - - 

Ромска  1878 13 174 835 736 104 16 

Друга 205 78 100 18 4   

Не се 
самоопределят  

139 24 43 25 42   

Наличните данни за община Враца сочат, че през учебната 2014/2015 г. в общината се обучават 

общо 8 360 ученици и 774 студенти, а общият им брой представлява 46% от обучаващите се в 

областта. Въпреки че учениците намаляват през годините, основно заради цялостното намаление 

на населението, учениците в общината намаляват по-бавно от тези в областта.
3
  

През последните години се забелязва пренасочване интереса на учениците в средното образование 

към хуманитарния и природо-математически профил за сметка на обучението в професионалните 

училища, което не се отнася само за община Враца, а е обща тенденция за страната. 

Като цяло, профилът на работната сила в общината показва сходно със средното за страната 

разпределение според степените на образование. Намаляването на учениците в общината е 

продиктувано от общото застаряване на населението.  

Таблица 18. Завършили основно, средно и висше образование в България, Северозападен район и 

област Враца през съответната година, 2014-2019 г., НСИ 

Обхват Завършили основно образование (бр. лица) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

България 57798 58235 58654 113250 71880 58864 

СЗР 7019 7011 6748 12995 8171 6433 

Област Враца 1606 1628 1570 2995 1943 1439 

Обхват Завършили средно образование (бр. лица) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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България 53487 50326 44975 48281 49504 47411 

СЗР 6444 5794 5064 5439 5545 5034 

Област Враца 1540 1459 1180 1188 1338 1152 

Обхват Завършили висше образование (бр. лица) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

България ----- 61276 58919 55428 53115 50179 

СЗР ----- 530 604 723 781 837 

Област Враца ----- 129 147 174 189 252 

 

Поради факта, че липсват актуални данни за завършилите различните степени на образование в 

община Враца след 2015 г., настоящият анализ се ограничава до областно ниво (Табл. 17). 

Завършилите основно образование в областта са намалели с 10% през 2019 г. спрямо 2014 г., 

докато общо за страната е налице увеличаване (1,8%). За Северозападен район обаче е налице 

спад, който е по малък от този за област Враца (с 8%). Тези стойности за СЗР и областта вероятно 

се дължат на демографските промени и намалената раждаемост. Спадът в броя на завършилите 

средно образование за областта е с 25%, надвишавайки с малко този за СЗР (22%), и значително 

над този за страната - с 11,3%. 

Положителна тенденция е стабилното нарастване на броя на завършилите висше образование през 

всяка от годините в периода 2015-2019 г., като през 2019 г. са почти двойно спрямо 2015 г. 

(увеличение с 95%). Статистиката сочи, че сред висшистите в България безработицата е най-

малка. От завършилите висше образование в СЗР 30% са от област Враца, като е налице ръст в 

този дял (през 2015 г. е бил 20%). 

По данни на НСИ за учебната 2019/2020 г. в община Враца се обучават общо 8535 човека, от тях в 

6137 в общообразователни училища, 160 в Училища по изкуствата и спортни училища, 734 в 

професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация), 262 във ІІ степен 

професионална квалификация и 152 в І степен професионална квалификация. 187 учат в колежи, 

903 в Университети и специализирани висши училища. 

Заетост и безработица 

Равнището на безработица за община Враца към май 2014 г. е 12.38 %, при средна за страната (към 

същата дата) 11,19 % и за областта 22,52 %. За период от пет години е налице значителен спад в 

тези стойности, като безработицата в общината отново малко надхвърля тази за страната, но е под 

нивото за областта. 

Графика 14. Сравнение на коефициента на безработица (15 – 64 г.) в % за периода 2016 – 2019 г.  

 

Коефициентът на безработица към 31.12.2019 г. за България е 4,3%, за област Враца е 7,9%, а за 

община Враца – 5,16%.
4
 Наблюдава се спад в стойността на този показател за общината като за 
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последните години тя е както следва: 2018 г. – 6,1%, 2017 г. – 7,4% и 2016 г. – 8,9%. Това обаче до 

известна степен се дължи на намаляването на броя на населението във възрастовата група 15-64 г. 

Към края на май месец 2020 г. безработицата в общината рязко се покачва на 8%, което най-

вероятно е резултат от пандемията и общата обстановка в страната. 

Проучване на Община Враца, направено в началото на 2021 г. сред нейните жители, показва, че 

безработицата е проблемът, посочен от 90,2% от анкетираните на първо място като най-важен. 

Най-голяма част от посочилите този проблем като най-сериозен за общината, са по-младите хора – 

на възраст между 18 и 29 г. 

Заетостта в област Враца през 2018 г. отстъпва до 54,5%, което е най-ниската стойност в страната 

след регистрираната в Монтана (52,2%). Икономическата активност също е сред най-ниските в 

страната, а нейният спад през 2018 г. е показателен за проблемите на местната икономика.
5
 

Таблица 19. Коефициент на безработица (%) между 15 и 64 г., 2016-2019 г., НСИ и ИПИ 

Обхват 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

България 7,7 6,2 4,7 4,3 

Северозападен район 10,8 11,4 9,3 11 

Област Враца 13,7 11,2 10,1 7,9 

Община Враца 8,9 7,4 6,1 5,16 

Таблица 20. Коефициенти на икономическа активност (%) за населението от 15 до 64 г., 

навършени през 2019 г., НСИ 

Обхват общо мъже жени 

България 73,2% 77,6% 68,7% 

Северозападен район 67,1% 71,7% 62,2% 

Област Враца 64,9% 69,7% 59,8% 

 

Таблица 21. Коефициенти на заетост (%) за населението от 15 до 64 г., навършени през 2019 г., 

НСИ 

Обхват общо мъже жени 

България 70,1% 74,1% 66% 

Северозападен район 59,7% 62,9% 56,3% 

Област Враца 59,8% 63,4% 56% 

 

Таблица 22. Лица, извън работната сила през 2019 г. (хил.), НСИ 

Обхват На 15 и повече години На 15 до 64 навършени 
години 

общо мъже жени общо мъже жени 

България 2590,3 1046,6 1543,7 1197,7 505,8 691,9 

Северозападен район 328,6 137,1 191,4 145,5 64,3 81,2 

Област Враца 72,6 30,9 41,7 35,1 15,6 19,4 

През 2018 г. средната брутна месечна заплата за община Враца е била 777,8 лв.
6
 (при 1553,8 лв. в 

Столична община). През същата година 33,6% от населението на общината е заето в публичния 

сектор, където средната брутна заплата за този период е 1002 лв. 27% са заети в промишлеността, 

а 4,61% в хотелския и ресторантьорски бизнес. През 2019 г. средната брутна месечна заплата е 

нараснала с 18,7%, като достига сумата от 923,17 лв.
7
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 3.2. Здравеопазване 

Здравеопазване 

По данни от Регистрите на лечебни и здравни заведения, предоставящи медицински и 

здравни услуги, към 01.01.2021 г. на територията на община Враца функционира добре изградена 

здравна мрежа, която включва: 

 Първи

чна извънболнична медицинска помощ предоставяна от: 

- Индиви

дуални практики за първична медицинска помощ – 38 бр.; 

- Групов

и практики за първична медицинска помощ – 0 бр.; 

- Индиви

дуални и групови практики за дентална медицина – 73 бр., от които 64 бр. 

индивидуални стоматологични практики, 8 бр. групови практики и 1 център за дентална 

медицина
8
; 

 Специа

лизирана извънболнична медицинска помощ предоставяна:  

- Индиви

дуални практики – 44 бр.; 

- Групов

и практики – 5бр.; 

- Медици

нски центрове – 15 бр.; 

- Диагно

стично-консултативен център (ДКЦ) – 1 бр.; 

- Самост

оятелна медико-диагностична лаборатория – 4 бр.; 

- Самост

оятелна медико-техническа лаборатория – 8 бр.  

 Болнич

на медицинска помощ, предоставяна от лечебни заведения с легла – 7 бр., в това число 

2 многопрофилни болници (МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца и „Първа Частна МБАЛ 

Враца“ ЕООД); 2 специализирани болници („Специализирана болница за активно лечение 

на пневмо-фтизиатрични заболявания-Враца” ЕООД и „Специализирана очна болница за 

активно лечение - Ралчовски ЕООД“) и 3 центъра за специализирано лечение (КОЦ 

ВРАЦА ЕООД, ЦКВЗ ВРАЦА ЕООД и ЦПЗ-ВРАЦА ЕООД).  

 

Болнична медицинска помощ. 

Многопрофилни болници 

- МБАЛ 

„Христо Ботев“ АД има Консултативно-диагностичен блок с функциониращ Здравно-

консултативен център за майчино и детско здравеопазване, Стационарен блок с 15 

стационарни отделения, от които 2 за лечение COVID-19, 10 параклинични отделения и 8 

операционни зали. Лечебното заведение е с капацитет от 300 легла и персонал от 576 души. 
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- „Първа 

Частна МБАЛ Враца“ ЕООД има Консултативно-диагностичен блок, включващ: 8 

приемно-консултативни кабинети, 1 санитарен пропуск и помощение за покойници; 

Стационарен блок, включващ 6 отделения с общо 120 болнични легла, от които 24 легла в 1 

COVID-19 зона; Два операционни  блока с по 2 зали. Персоналът, работещ в лечебното 

завадение  е 131 души. 

 

Специализирани болници 

- „Специ

ализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Враца” 

ЕООД - град Враца е единственото лечебно заведение на територията на Врачанска област, 

в което е завършен пълния цикъл на диагноза, диференциална диагноза, лечение и 

продължително наблюдение на болни с белодробна патология, с второ ниво на 

компетентност. Разполага с: Консултативно-диагностичен блок, включващ 6 кабинети, 2 

медико-диагностични лаборатории и 1 отделение по образна диагностика; Стационарен 

блок с три основни отделения: Пневмология, Фтизиатрия и Продължително лечение на 

белодробни болести  и Административно-стопански блок. Капацитетът е 80 разкрити легла, 

от които към м.март 2021 г. 60 са за неусложнени болни от COVD-19. Персоналът е 90 

души.  

- „Специ

ализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски ЕООД“ предоставя болнична 

помощ – диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни в областта на 

офталмологията, постоперативна рехабилитация и др. Има разкрит Дигностично-

консултативен блок с 1 приемно-консултативен кабинет; Стационарен блок с 1 отделение с 5 

легла и Операционен блок с 2 операционни зали. Персоналът е от 18 души. 

 

Медицински центрове 

 „Центъ

р за психично здраве Враца” ЕООД
9
  

Дейността на Център за психично здраве - Враца е специфична и фокусирана в областта на 

психиатричната, психосоматичната, психосоциалната, психорехабилитационната и 

психологичната помощ. Клиниката приема психично болни пациенти и разполага със: 

Стационарен блок, Полустационар и Рехабилитационен център. Капацитет на центъра е 80 лега и 

персонал 46 души. 

 „Комп

лексен онкологичен център Враца“ ЕООД
10

  

КОЦ е лечебно заведение за активно издирване, диспансеризиране, лечение и периодично 

наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози. Разполага с: Консултативно 

диспансерни кабинети – 8бр.; Медико-диагностични отделения без легла – 4 отделения; Звено за 

регистрация и профилактика на онкологичните заболявания; Стационарен блок с 6 отделения, д 

легла; Лаборатория по клинична дозиметрична защита и Аптека. Капацитетът но стационарния 

блок е от 150 легла. Персоналът е 191 души. Изпълнен е проект „Изграждане и оборудване на 

лечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца“, който имаше за цел 

Комплексен онкологичен център Враца ЕООД да бъде водещо лечебно заведение за непрекъснато 

повишаване качеството на медицинското обслужване, ранна диагностика и лечение, скринингови 

проучвания.
11

 

                                                 
9 https://cpz-vratsa.com  

10 http://www.onko-vratsa.bg  

11 Изпълнението на проекта започва на 31.01.2012 г. и завършва на 11.09.2014 г. 
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 „Центъ

р за кожно-венерически заболявания Враца” ЕООД 

Осъществява диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични 

дерматологични заболявания, венерически заболявания и сексуално предавани инфекции, както и 

анализи на епидемиологичните показатели за сексуално предавани инфекции и сексуалното здраве 

на населението. Има разкрити: Диагностично-консултативен блок с 8 кабинета, Едно отделение по 

кожно-венерически заболявания с 10 легла, Аптека и Административно-стопански блок. 

Персоналът е 14 души. 

От гореизброените лечебни заведения - търговски дружества със 100% общинско 

участие са:  

1. „Диагностично-консултативен център -I- ВРАЦА” ЕООД 

2. „СБАЛПФЗ - ВРАЦА” ЕООД 

3. „Комплексен онкологичен център - Враца” ЕООД 

4. „Център за психично здраве - Враца” ЕООД 

5. „Център за кожно-венерически заболявания - Враца” ЕООД 

6. „Медикотехническа лаборатория по зъбопротезиране - Враца” ЕООД 

Налични са също: 

 Център 

за спешна медицинска помощ гр. Враца 

ЦСМП – гр. Враца има общо седем филиал, с които обслужва населението в областта: гр.Враца, 

гр.Мездра, гр.Криводол, гр.Роман, гр.Бяла Слатина, гр.Оряхово, гр.Козлодуй. ЦСМП - гр.Враца 

взема участие в различни обучения за развитие уменията на медицинския си персонал, както и при 

възможност в международни проекти.  

 Аптеки

те, регистрирани на територията на община Враца са общо 36 бр., от които 6 са 

болнични. За сравнение през 2014г. аптеките са били общо 51
12

..  

Общинска профилактична програма по здравеопазване
13

 

В община Враца се работи по Националните програми за профилактика.  

Няма общинска профилактична програма.  

Училищно и детско здравеопазване
14

 

Училищното и детско здравеопазване в община Враца осъществява една от най-важните цели 

на обществото: опазване здравето на децата и осигуряване на условия и здравословна жизнена 

среда за тяхното правилно физическо и психическо развитие. 

На територията на община Враца функционират 3 детски ясли, осигуряващи качествена грижа 

за деца от 3 месечна до 3 годишна възраст:  

 Детска 

ясла № 2 (постоянна дневна ясла с капацитет 48 деца, разпределени в 3 групи); 

 Детска 

ясла № 5 „Българчета” (постоянна дневна ясла с капацитет 64 деца, разпределени в 4 

дневни групи); 

 Детска 

ясла № 6 „Приказка“ (постоянна дневна ясла с капацитет 64 деца, разпределени в 4 дневни 

групи). 

Към детските ясли функционират детски кухни, предоставящи качествена храна за деца от 
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10 месеца до 3 години, отглеждани в семейна среда. Детска кухня функционира и към ДГ 

„Радост“, ситуирана в ж.к. „Дъбника“ гр. Враца. 

В девет от детските градини функционират яслени групи, обслужващи деца от 10 месеца до 3 

годишна възраст, в които работят 26 медицински специалисти, които са с образователно 

квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“.  

На територията на община Враца функционират 38 здравни кабинети в училищата и 

детските градини. Медицинското обслужване в тях се осигурява от 34 медицински специалисти с 

образователно квалификационна степен „фелдшер“ и „медицинска сестра“. 

В здравните кабинети се осъществяват дейности по: Превенция на социално значими 

заболявания, употребата на психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене; осъществяване на 

долекарска помощ до пристигане на екип на ЦСМП и здравно-просветна дейност, както и 

дейности по превенция на разпространението на остри и заразни болести, включително 

разпространението на COVID-19. 

Община Враца полага усилия за осигуряване на адекватна и съвременна материално – 

техническа база с добре оборудван сграден фонд, отговарящ на всички нормативни изисквания за 

здравословна среда. Въведена е система за контрол на качеството на храните във всяко детско 

заведение, за учениците е осигурено столово хранене, отговарящо на принципите на здравословно 

и рационално хранене, съобразно възрастовите изисквания. 

„Здравен медиатор” 

В община Враца работи един здравен медиатор. Неговата основна дейност е да посредничи и 

улеснява процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими групи 

и общности в риск, в това число ромски групи. За целта здравният медиатор осъществява връзката 

между ромската общност и здравни и социални институции, подпомага процеса на достъп в 

сферата на здравеопазването и социалните услуги на хора, нуждаещи се от здравна и социална 

помощ.  

В Приоритетни дейности на здравния медиатор са включени: 

 Подкре

па и придружаване на лица и възрастни при Имунизации на децата, съгласно 

Имунизационен календар на Република България; 

 Профил

актика и здравно образование на ромското население по социално значими болести; 

 Осигур

яване на личен лекар.  

В условията на пандемията COVID-19 здравния медиатор информира за рисковете от 

заразяване, подпомага процеса на имунизиране на населението срещу COVID-19, както спазване 

на карантини и противоепидемични мерки, разпоредени от органите на здравния контрол.  

За жителите на населените места в община Враца е осигурено медицинско обслужване от 

общопрактикуващи лекари, на които са предоставени оборудване здравни кабинети, които са 

общинска собственост. 

Осигуреността със здравни услуги на територията на общината е добра. Съществува 

дисбаланс по отношение на териториалното им разпределение и концентрация предимно в 

общинския център. Затруднен е достъпът до специализирана медицинска помощ на населението 

от малките и отдалечени населени места. Неравномерно е разпределението на практиките за 

първична извънболнична и дентална помощ. Същите са концентрирани в града. Необходимо е да 

се подобри състоянието на материално-техническата база. 

 3.3. Образование 

Училища 

Образованието в Община Враца има добре развита структура. В община Враца има 19 училища 

като учениците могат да получат основно и средно образование (общо, профилирано или 

професионално), както и да продължат образованието си във филиалите на двете висши учебни 

заведения в града. Училищата в Общината са: 3 Начални училища, 2 Основни училища и 3 



 

Обединени училища, 5 Средно – общообразователни училища, 3 Професионални гимназии, 1 

Профилирана езикова гимназия и 1 Профилирана природо-математическа гимназия, 1 Спортно 

училище.  

Начални училища има само в общинския център: НУ „Иван Вазов“, НУ „Иванчо Младенов“ и 

НУ „Св. Софроний Врачански“. 

Основни училища има само в гр. Враца (ОУ „Васил Левски" и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"). 

Обединените училища са в селата Девене (ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“), Тишевица (ОбУ „Св. 

Климент Охридски“), Баница (ОбУ „Христо Ботев"). Училището в с. Паволче е затворено. В 

останалите населени места няма основни училища.   

Средните училища са 5 и също са концентрирани в общинския център (СУ „Васил Кънчов“, СУ 

„Козма Тричков“, СУ „Никола Войводов“, СУ „Отец Паисий“ и СУ „Христо Ботев“). 

В град Враца са позиционирани също трите професионални гимназии - Професионална техническа 

гимназия „Н. Й. Вапцаров“, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство и 

Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, както и двете профилирани гимназии – 

Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ и Профилирана природо-математическа гимназия 

„Академик Иван Ценов“ и спортното училище „Св. Климент Охридски“. 

Професиите и специалностите, които се изучават в професионалните училища в град Враца са 

както следва: Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – специалности системно 

програмиране, компютърна техника и технологии, автомобилна мехатроника, мехатроника, 

промишлена електроника и автотранспортна техника. В Професионална гимназия по търговия и 

ресторантьорство специалностите са производство на кулинарни изделия и напитки; производство 

и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, обслужване на заведения в обществено 

хранене, продавач – консултант, производство и преработка на мляко и млечни продукти, 

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия , Търговия на едро и дребно, Кетъринг, 

Електронна търговия и следните професии: готвач, ресторантьор, сервитьор-барман, продавач-

консултант, оператор в ХВП, търговски представител, Техник-технолог в хранително-вкусовата 

промишленост, Организатор Интернет приложения. В Професионална гимназия „Димитраки 

Хаджитошин – специалностите строителство и геодезия.  

Таблица 23. Брой ученици в средни общообразователни училища и в професионални и профилирани 

училища за периода 2017-2019 г  

Година 2017 2018 2019 

Брой ученици в средни общообразователни училища в община Враца 7245 6734 6406 

Брой ученици в професионални и профилирани училища в община Враца 891 1111 1114 

Броят на учениците в професионалните и профилираните гимназии през последните години 

нараства, а този в общообразователните училища постепенно намалява. Това нарастване обаче е 

поради увеличаващият се интерес към профилираните, а не към професионалните гимназии. 

Преподавателите по видове учебни заведения през учебната 2019/2020 г. по данни на НСИ в 

община Враца са както следва: 

2124 в общообразователните училища, 207 в специалните училища, 93 в училищата по изкуства и 

спортните училища, 333 в професионалните гимназии и 197 в университетите и специализираните 

висши училища. 

През учебната 2019/2020 г. на територията на община Враца съществуват 4 иновативни училища, 

одобрени с Решение на Министерски съвет № 479 от 05.08.2019 г., както следва: 

1. Основн

о училище „Васил Левски”, гр. Враца; 

2. Профес

ионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца; 

3. Профес

ионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров”, гр. Враца; 



 

4. Средно 

училище „Козма Тричков”, гр. Враца. 

През последните години се полагат целенасочени усилия за оптимизиране на училищната мрежа и 

преминаване на едносменен режим на учебния ден от учебната 2020/2021 г. за всички училища на 

територията на общината, с изключение на СУ „Христо Ботев, гр. Враца. За тях се предвижда 

едносменното обучение да се реализира от учебната 2021/2022 г., след балансиране на училищния 

и държавния план - прием в 1, 5 и 8 класове, за което има разработена програма на общината. 

През годините, с намаляването на населението и в частност на децата, броят на завършилите също 

се свива. За периода 2008-2015 г. завършилите средно образование в община Враца намалява с над 

20%. Най-големият спад е при завършилите професионални гимназии, след като една гимназия е 

закрита, две се сливат, а интересът към някои от паралелките е спаднал дотам, че те не могат да 

бъдат сформирани. 

Според официалните данни на Национален статистически институт, броят на учащите през 

2018/2019г. възлиза на 27091 деца, от които 20785 (77%) попадат в общообразователните училища 

и 6306 (23%) в професионалните гимназии. От съществено значение по отношение на динамиките 

при училищата са броят на напусналите. Националният статистически институт предоставя 

информация само за количествата в общообразователните и специални училища. Съгласно 

данните, общата тенденция е за покачване на количествата. Методиката за събиране на данни от 

учебната 2017/2018 е изменена – до момента са обхванати учащите от I – VIII клас, а след това от I 

– VII клас. Въпреки това, отчетения през 2016/2017г. брой на напусналите възлиза на 427 души, а 

през 2017/2018 на 588. Това е съществен проблем на образователната система в разглежданата 

територия и са необходими мерки и стимули за ограничаване на тази тенденция. 

Тенденцията за намаляване на работната сила с професионална квалификация и профилът на 

икономиката на общината (включително все още сравнително неразвитият пазар на услуги) има 

потенциал за негативно въздействие върху развитието на общината и привличането и 

разширяването на бизнеса в общината. Причина за относително ниския дял на реализация по 

придобитата професионална квалификация е несъответствието на професионалните направления, 

по които се обучават учениците и нужните кадри на пазара на труда. Друга причина е липсата на 

практическа подготовка на завършващите, която по-лесно да им осигури работа в реалния сектор. 

Този проблем не е специфичен за общината, а е характерен за цялата система на професионалното 

образование в страната. 

Двата филиала на висши учебни заведения в общината успяват да задържат част от младежите, 

които избират да продължат образованието си и да учат за педагози или за медицински персонал.
15

  

През 2015 г. в двата филиала учат общо 744 студента и техният брой постоянно се увеличава през 

последните няколко години. През 2015 г. завършилите ВУЗ във Враца са 123, което показва, че по-

голямата част от завършващите средно образование в общината се насочват за продължаващо 

образование извън рамките на общината. Въпреки това, възможността завършващите средно 

образование да продължат образованието си в общината, както и възможността да се привличат 

студенти от други общини и области, влияе положително на качеството и достъпа до млада и 

образована работна сила в общината.  

Висши учебни заведения  

В гр. Враца се намират два филиала на: 

 Медици

нски университет София. През 1951 година е създаден Медицински колеж – Враца. 

Новооткритата институция е създадена, за да покрие нуждите от средни медицински кадри 

в Северозападна България – фелдшери, медицински сестри, а от 1990 г. и акушерки. През 

2004 г. е открита и специалност „медицинска козметика“. Пет години по-късно 

Медицински колеж - Враца е преобразуван във Филиал - Враца в структурата на 

Медицински Университет - София.  
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 Велико

търновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Като изнесено структурно звено на 

университета, Филиалът във Враца е сертифициран по ISO: 9001:2008, ISO: 9001:2015. Тук 

се обучават студенти по специалности, включени в приоритетните професионални 

направления 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по…“. Направленията са 

акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация съответно: Направление 

1.2. „Педагогика” с оценка 9.25 за срок до 2025 г. (специалности: Предучилищна и 

начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и английски език; Начална 

училищна педагогика и английски език; Начална училищна педагогика и специална 

педагогика и Социален педагог) и Направление 1.3. „Педагогика на обучението по… „ с 

оценка 9.18, за срок до 2020 г. (специалности Педагогика на обучението по български език 

и история; Педагогика на обучението по български език и география; Педагогика на 

обучението по история и философия; Педагогика на обучението по български език и 

информационни технологии; Педагогика на обучението по история и информационни 

технологии; Педагогика на обучението по география и информационни технологии).  

Детски заведения 

През учебната 2019/ 2020 г. за предучилищно образование в Община Враца работят 16 Детски 

градини с 15 филиала в селата на Общината. В 10 от тези детски градини има и яслени групи. През 

последните 9 години (2011 – 2019 г.) е затворена само една детска градина. За този период броят 

на децата в детските градини е намалял с 5,6% - ако сравним учебната 2019/2020 – 2372 деца с 

учебната 2010/2011 – 2513 броя. В това число са включени и децата в яслените групи към детските 

градини. 

Териториалното разпределение на детските заведения е показано на следващата таблица. 16-те 

детски заведения са разположени в общинския център гр. Враца, като техни филиали има в 15 от 

общо 22 села в общината, което говори за сравнително равномерно разпределение и добра 

обезпеченост с детски заведения по територията на цялата община. 

Таблица 24. Детски градини, брой групи и деца в община Враца, 2019/ 2020 г. 

Детско заведение  Брой групи и деца 

ДГ „БРЕЗИЧКА” гр. Враца 

Брой групи – 7, Целодневни групи-6,Яслени 

групи – 1 

Филиал с. Г. Пещене Брой деца – 164 

ДГ „ЗОРА” гр. Враца 

Брой групи – 9, Целодневни групи-7, Яслени 

групи – 2 

Филиал с. Вировско Брой деца – 215 

ДГ „СЛАВЕЙЧЕ” гр. Враца 

Брой групи – 7, Целодневни групи–6, Яслена 

група – 1 

Филиали: с. Върбица и с. Костелево Брой деца – 173 

ДГ „ЗНАМЕ НА МИРА” гр. Враца 

Брой групи – 9 Целодневни групи–6 Яслена 

група – 2, 

 Брой деца – 212 

ДГ „РАДОСТ” гр. Враца 

Филиал „Люляк” кв. Медковец- гр. Враца 

Брой групи – 5, Целодневни групи-5 Яслени 

групи – 1, 

Брой деца – 123 

ДГ „ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО 

КРАСОТА” 

Брой групи – 7 Целодневни групи–6 Яслена 

група – 1 

гр. Враца Брой деца – 199 

Филиал: с. Тишевица  

ДГ „ДЕТСКИ СВЯТ” гр. Враца 

Брой групи – 6, Целодневни групи-4, Яслени 

групи - 2 

Филиал: с.Згориград Брой деца – 135 

ДГ „ЗВЪНЧЕ” гр. Враца Брой групи – 6, Целодневни групи- 4, Яслена 



 

група- 2, Брой деца- 132 

Филиал „Звездица“ кв. Дъбника Брой групи-4, целодневни-3, яслена група-1 

ДГ ”ЕВРОПЕЙЧЕТА” гр. Враца  

Филиал: с. Девене Брой групи – 6, Брой деца – 149 

ДГ „БЪЛГАРЧЕ” гр. Враца 

Филиали: кв. Бистрец, кв. Кулата и с. 

Нефела Брой групи – 6, Брой деца – 157 

ДГ „СЛЪНЦЕ” гр. Враца Брой групи – 5, Брой деца -128 

ДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА” гр. Враца 

Филиали: с. Чирен 

Брой групи – 5, Целодневни групи- 4 Яслена 

група- 1, 

Брой деца – 103 

ДГ„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” гр. Враца Брой групи – 5, Брой деца – 128 

Филиал: с. Три кладенци  

ДГ „ДЪГА” гр. Враца 

Филиал: с. Баница Брой групи – 5, Брой деца – 128 

ДГ „ВЪЛШЕБНИЦА” гр. Враца 

Филиал: с. Бели извор Брой групи – 5 , Брой деца – 117 

 

 

Таблица 25. Места в Детските градини на 100 деца в Община Враца за периода 2017-2019 г. 

Година 2017 2018 2019 

Места в детските градини на 100 броя деца (бр.) 104 107 106 

 

Може да се обобщи, че е налице добра обезпеченост с детски градини в града и населените места. 

Център за подкрепа за личностно развитие в община Враца 

Работата в ЦПЛР „Център за работа с деца” - гр. Враца и дейностите, които изпълняват за 

занимания по интереси се съобразяват с провежданите извънучилищни дейности и работа по 

проекти в училищата, за да не се дублират дейности. 

Таблица 26. Брой групи, деца и персонал в ЦПЛР гр. Враца 

ЦПЛР Брой 

групи 

Брой 

деца/ученици 

Направление Персонал 

Педагогически Непедагогически 

ЦПЛР 

„Център 

за работа 

с деца“, 

гр. Враца 

51 558 Изкуства, 

Спорт, 

Логопедична 

терапия, 

Кариерно 

ориентиране 

10 8 

Таблица 27. Ученици, включени във форми за развитие на интересите през учебната 2019/ 2020 г. 

Ученици включени във форми за развитие на интересите ( в %) 

Ученици, включени в извънучилищни форми за развитие на интересите 20% 

Ученици, включени във форми за  развитие на интересите по проекти към МОН 52% 

Ученици, включени в училищни форми за развитие на интересите 47% 

Включване в програми и проекти 

Проекти 

Проект ВО05М2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ – за допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи; 

провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от 

уязвими групи; осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и 

др. От началото на учебната 2019/2020 г. е започнало допълнителното обучение деца, които слабо 



 

владеят или не владеят български език. 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ цели: намаляване и предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено 

основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на 

учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение; подобряване на 

равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални 

и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната 

сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно 

развитие и валидиране на придобитата квалификация. 

Национални програми 

През разглеждания период активно се прилагат в училищата на територията на Община Враца 

национални програми: 

 НП „С 

грижа за всеки ученик“ 

 НП 

„Успяваме заедно“ 

 НП 

„Заедно в грижата за ученика“ 

 НП 

„Заедно за всяко дете“ 

 НП „За 

по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” и др. 

Таблица 28. Брой деца в ДГ и в училищата в община Враца 

Община Враца всяка година разработва и прилага програма за Специална закрила на деца с 

изявени дарби, на основание чл.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби (Приета с ПМС № 298 от 17.12. 2003г.), която се отнася за деца от 

държавни, общински  и частни училища. В съответствие с тази програма, ученици с изявени дарби 

имат възможност да получат стипендия според описаните в програмата условия. Финансирането 

се осигурява както то държавния, така и от общинския бюджет.  

Отпаднали деца от образователната система 

Отпадналите деца от образователната система в Община Враца за учебната 2018/2019 са 4, като 1 

от тях е под 16 г. За предходните две години са били съответно 21 и 11, което показва 

положителна тенденция.  

Сред водещите причини за отпадане от училище са: 

 Голям 

брой отсъствия; 

 Замина

ли в чужбина без заявление и удостоверение за преместване; 

 Семейн

и и социални причини; 

 Живеен

Учебна година Общ брой деца в  ДГ Общ брой ученици в 

училищата 

Уч. 2017/ 2018 г. 2 405 7 496 

Уч. 2018 / 2019 г.  2 354 7 322 

Уч. 2019/ 2020 г. 2 372 7 207 



 

е на семейни начала; 

 Премес

тване в друга област без заявление и удостоверение за преместване.  

 Увелич

ава се броят на децата и учениците, които заминават в чужбина; 

Ученици в риск 

Обезпокоителни са данните за идентифицираните деца и ученици в риск - 374 деца и ученици. 

Това представлява 5,2 %, което e леко намаление в сравнение с предходния период на Общинската 

стратегия за подкрепа за личностно развитие, когато този процент е бил 6%. От обобщената 

информация за деца в риск най-голям е броят на децата без родителска грижа или чиито родители 

са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са 

ограничени, в т.ч с родители в чужбина – 282 деца и ученици в община Враца. 

Таблица 29. Брой деца в риск по различни причини 

Деца без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, 

лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, в 

т.ч с родители в чужбина 

282  

Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън 

семейството му 

11 

Деца в опасност от увреждане на физическото, психическото, моралното, 

интелектуалното и социалното развитие 
12 

Деца, извършили насилие  69 

Увеличаване на децата със специални образователни потребности (СОП).  

Спрямо анализа в предходната общинска стратегия, когато броят на децата и учениците е бил 233 

за 2017 г., броят на децата и учениците със СОП е значително нараснал- 291. Като причина за това 

може да се определи осъзнаването на проблема от родителите и търсенето на необходимите 

специалисти. 

Групата деца и ученици със специални образователни потребности, които се нуждаят от 

допълнителна подкрепа за личностно развитие е много разнообразна по своя състав и особености 

в отделните училища и детски градини. Това изисква много конкретен подход при планиране на 

необходимите ресурси и напасване на институционалните практики към индивидуализирана 

грижа, както и гъвкави решения на място и в сътрудничество с другите институции. 

Много образователни институции в Община Враца са пристъпили или предстои да пристъпят към 

действия за назначаване на специалисти за осигуряване на ресурсното подпомагане на място в 

детската градина или училище, с което да се обезпечи ежедневно присъствие на психолози, 

логопеди и ресурсни учители. Детските градини и училищата, в които броят на децата и 

учениците със специални образователни потребности не е достатъчен за назначаване на 

специалисти, обезпечаващи ресурсното подпомагане в тях, ще имат необходимост от подкрепа и 

насочване на такива към тях от общините. Създадена е достъпна архитектурна среда в учебните и 

детски заведения, с цел улесняване на достъпа на децата и учениците с увреждания. 

Таблица 30. Педагогически специалисти в образователните институции, 2019 г. 

Назначени педагогически 

специалисти на щат в 

образователните институции 

Назначени в 

детски градини 

Назначени в 

училища 

ресурсни учители 5 16 

педагогически съветници 0 15 

психолози 2 6 

логопеди 8 9 

помощник на учителя 2 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С децата в риск се работи по програми за езиково-говорно, психомоторно и когнитивно развитие. 

Провеждат се множество педагогически визити за популяризиране и устойчивост на доказалата се 

практика, както и дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и 

творчески умения, занимания по интереси. 

През учебната 2018/19 г. в ЦСОП гр. Враца са работили 18 педагогически специалисти и 1 

рехабилитатор. 

 3.4. Младежки дейности 

В община Враца ежегодно се изготвя Общински план за младежта и Отчет на общинския план за 

младежта, съгласно чл. 15 и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта. Той се изготвя в съответствие с 

приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.) и заложените стратегически 

цели, свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, 

подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин 

на живот, превенция на социално изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие 

на младежко доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в 

малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и 

повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността. Заложените дейности се 

осъществяват с помощта на Младежки дом – Враца, Дирекция „Бюро по труда” – Враца, 

Български червен кръст, Неправителствени организации работещи с младежи и др. 

С Решение № 449/30.04.2013 г. на Общински съвет – Враца е учреден Общински консултативен 

съвет по въпросите за младежта с 28 члена. Той е колективен, постоянно действащ обществено 

консултативен орган към Кмета на Община Враца. 

В процес на реализация е проект Младежки център Враца - фактор за развитие на Северозапада, 

по ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. 

Проектът е с обща стойност 1 587 473.97 лв.  и  срок за приключване 30.06.2023г. Проектът 

отговаря на установената в община Враца потребност от осигуряване съответствие на нуждите със 

стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите 

групи. 

В резултат на проучването на Община Враца, един от приоритетите, класиран на седмо място от 

анкетираните жители (със средна оценка 7,2 от 10), е подобряване качеството и разширяване 

обхвата на предлаганите образователни услуги. Този приоритет е от най-голяма важност за 

жителите на кв. Сениче (7,9), а най-малка значимост му отдават жителите на кв. Околчица (6,7). 

През 2019 година са положени усилия за модернизиране и адаптиране на материално-техническата 

база с оглед по-пълноценно удовлетворяване на потребностите на различните деца и ученици. 

Наблюдава се тенденция към обогатяване на материалната база и нейното структуриране, 

съобразно потребностите на децата със специални образователни потребности. В много училища и 

ДГ са осигурени разнообразни учебно-технически средства, апаратура и дидактични материали - 

стационарни и преносими компютри, мултимедии, интерактивни дъски. 

 3.5. Социални услуги
16
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На територията на Община Враца, съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на 

социални услуги, са разкрити, функционират и се предоставят следните социални услуги
1718

:  

 Дневен 

център - комплекс за социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на 

потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, 

здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите 

от организация на свободното време и личните контакти. В община Враца работят: 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Дневен център за деца 

и/или младежи с увреждания. Към декември 2019 г. услугите на Центровете се 

ползват в пълен капацитет. Предоставят дневна грижа и почасови социални услуги. На 

потребителите е осигурен безплатен транспорт – извозване от дома на потребителя до 

Центъра и обратно, безплатна храна за децата до 18-годишна възраст, медицински 

грижи, корекционно-компенсаторна и възпитателна работа, логопедична терапия, арт-

терапия, музикотерапия, психологична помощ, кинезитерапия и др. ДЦМУ - гр. Враца
19

 

е с капацитет 60 места. 

 Защите

но жилище за лица с психически разстройства цели създаване на условия за 

подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите в 

среда, близка до семейната. Социалната услуга е разположена на четвъртия етаж от 

сградата на Център за психично здраве - гр. Враца. Разполага с дневна стая, 

трудотерапевтичен кабинет, десет стаи, пригодени и оборудвани за самостоятелно 

пребиваване на всеки от потребителите, кабинет на управителя, кабинет на социалния 

работник, медицински кабинет, кухня и столова, перално помещение и санитарни 

помещения. Капацитетът на услугата е 10 места. 

 Звено 

„Майка и бебе“ - предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки 

в риск да изоставят децата си. Материалната база е в добро състояние. Капацитетът е 6 

майки и техните деца. В социалната услуга Звено „Майка и бебе“ работи екип от 

специалисти.  

 Наблю

давано жилище - оказва подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които 

напускат специализирана институция или друга социална услуга и им предстои да водят 

независим начин на живот. Материалната база е в много добро състояние. Максимален 

период за престой – 2 години. 

 Преход

но жилище – осигурява настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето 

и подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практически умения за водене на 

относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на 

общност.  

 Център 

за временно настаняване – социални услуги за бездомни лица и семейства в 

неравностойно положение от цялата страна над 18 годишна възраст, насочени към 

задоволяване на ежедневните им потребности; създаване на условия за подкрепа, чрез 

превантивна политика, насочена към подобряване качеството на живот; насърчаване и 

                                                 
17 ЗСУ, в сила от 1.07.2020 

18 Справка за социалните услуги в Община Враца (източник: https://www.vratza.bg/bg/1563792555.html към дата 16/02/2021г.) 

19 https://www.zdraveopazvaneto.bg/%D0%B4%D1%86%D0%B4%D0%B2%D1%83-
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%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8225276.html  
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създаване на условия за достъп до работни места чрез активни съвместни срещи със 

служители на Дирекция БТ - Враца. Капацитетът е 10 човека. 

 Център 

за настаняване от семеен тип - социална услуга, която предоставя жизнена среда за 

пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към 

момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им 

семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Предоставяните 

услуги са: рехабилитация, терапия, ориентиране, информиране и обучение, групова работа, 

помощ в домакинството, обучение и др. Услугата обхваща децата с увреждания над 3 

години на територията на общините и покрива потребностите на целевата група. Осигурена 

е среда на живот, близка до семейната, като всеки потребител разполага с лично 

пространство и с пространство за общи дейности:  

 Център 

за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 е социална услуга, 

изградена по Схема за безвъзмездна финансова помощ на ОП РЧР съфинансирана от 

Европейски социален фонд на Европейския съюз. Услугата е разкрита на 01.12.2014г., а 

от 01.11.2015г. става делегирана държавна дейност. ЦНСТДМУ 1 гр. Враца предоставя 

жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на децата и младежите, за които 

няма възможност да се отглеждат в биологичното си семейство. Капацитетът му е от 14 

места (деца и младежи). 

 Център 

за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 2 /ЦНСТДМУ - 2/ е 

изграден по проект “Шанс за деца и младежи от дома” по схема за безвъзмездна 

финансова помощ на ОП РЧР, съфинансирана от Европейски социален фонд на 

Европейския съюз. Услугата е разкрита на 01.12.2014 г., а от 01.11.2015 г. става 

делегирана държавна дейност. ЦНСТДМУ е социална услуга от резидентен тип, която 

предоставя среда, близка до семейната на деца и младежи с увреждания, за които към 

момента на настаняване в нея са изчерпани възможностите за връщане в биологичното 

семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Капацитетът му 

е от 14 места.  

 Център 

за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания- 3 - социалната услуга 

в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е разкрита на 

01.12.2014г., от 01.11.2015г. функционира като делегирана държавна дейност. ЦЕЛЕВА 

ГРУПА Деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 29 години, за които са 

изчерпани възможностите за връщане в семейството или е необходимо да бъдат 

подкрепени, за да водят самостоятелен начин на живот. 

 Център 

за обществена подкрепа /ЦОП/ е социална услуга, от чиито възможности могат да се 

ползват: деца, жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството, деца, за 

които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, 

интелектуално и социално развитие, деца с увреждания, деца, необхванати от 

образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и 

семействата на тези деца. гр. Враца. ЦОП се намира в централната част на гр. Враца, в 

близост до Автогара и ЖП гара. Центърът разполага с добра материална база, включваща 

зали за групова работа и консултации с клиенти, зали за екипна работа, кабинети за 

психологически консултации. Към месец декември 2019 г. обслужва 90 деца в риск.  

Услуги в специализирани институции: 



 

 Дом за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост - специализирана институция, 

предоставяща комплекс от социални услуги. Същата е открита през 1981 г. като „Дом за 

деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 18-годишна възраст“. Помещава се в 

три сгради, като има и добре поддържан парк и кът за отдих. Капацитет - 41 места, 

щатен персонал към 2019 г. – 22 места.  

 Дом за 

стари хора „Зора“ - специализирана институция за предоставяне на социални услуги – 

делегирана от държавата дейност. Открит e на 27.09.2007 г. и се намира в подножието 

на Врачанския Балкан под водопад „Скакля”. Целта е повишаване качеството на живот 

и независимост на старите хора чрез предоставяне на социални услуги, свързани със 

задоволяване на потребностите на настанените лица, които поради възрастови, 

здравословни или финансови ограничения, както и поради липсата на близки, не са в 

състояние самостоятелно да задоволяват ежедневните си потребности. Капацитет 50 

места. 

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

От началото на месец февруари 2021 г., община Враца обявява прием на документи от кандидат-

потребители за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и от кандидати за заемане 

на длъжност „Асистент”. Предоставянето на социалната услуга включва ежедневна почасова 

подкрепа в домашна среда, всеки работен ден, съобразно изготвена предварителна оценка на 

потребностите от служители на Община Враца, като всеки „Асистент“ може да обгрижва до 3-ма 

потребители. 

Потребители на социалната услуга могат да бъдат лица в над трудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена 

работоспособност, както и деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда 

помощ, които не ползват асистентска подкрепа или за които не се получава помощ на грижа 

домашна среда по реда на друг закон. 

Социални програми и проекти в община Враца 

Проекти, в процес на изпълнение: 

 Проект 

„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Враца“
20

 (по процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания – Компонент 4, източник на финансиране: ЕФР – ОП РЧР, обща стойност на 

проекта - 241 718.40лв.). Продължителността му е 6 месеца, с начална дата 10.11.2020 г. 

Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално 

включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на 

мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови 

капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за 

възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за 

осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.  

 Проект 

„Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални 

затруднения“ (по процедура BG05M9OP001-2.062 Социално включване на лицата с 

психични разстройства и с интелектуални затруднения, източник на финансиране: ЕФР – 

ОП РЧР, обща стойност на проекта – 999 999.00 лв.). Продължителността му е 25 месеца, с 

начална дата 22.07.2020 г. Основната цел на проекта е чрез предоставяне на подкрепящи 

социални услуги в общността, лица с психични разстройства и лица с интелектуални 

затруднения да създадат или да възстановят умения за самостоятелен живот и пълноценно 
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включване в общността, според конкретните им възможности. Проектните дейности са 

свързани с подготовка на тръжни процедури и избор на изпълнители, ремонт и оборудване 

на сградата на ул. „Огоста“ № 3 в гр. Враца, предоставена за Център за социална 

рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални 

затруднения (ЦСРИ), разработване на вътрешни правила за дейността на услугите, подбор, 

наемане, обучение на персонала, супервизия и подкрепа при предоставянето на услугите, 

осигуряване на достъп до почасови услуги, извършване на рехабилитация, социално и 

психологическо консултиране, мобилна работа и други профилирани дейности, свързани с 

трудотерапия и подкрепа за трудово наставничество. 

 Проект 

„Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за 

настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно 

положение“ (по процедура BG16RFOP001-1.019 Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Враца, източник на финансиране: ЕФРР – ОП 

„Региони в растеж“, обща стойност 1 088 816,01 лв.). Проектът стартира на 11.05.2020 г. и 

се очаква да приключи през месец юни 2022 г. (продължителност 25 месеца). Проектът 

отговаря на идентифицирана в град Враца потребност от социални жилища. Неговата 

основна цел е осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на 

предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния 

живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. 

Специфичните цели са осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия на 

уязвими и не облагодетелствани групи от населението; намаляване броя на жилищните 

сгради в град Враца, които са в лошо състояние; осигуряване на достъп на хора с 

увреждания до социалните жилища и създаване на предпоставки за социална интеграция на 

хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Целеви 

групи по проекта са бездомни хора или хора, живеещи в лоши битови условия, родители с 

деца, вкл. деца с влошено здраве и деца с увреждания, хора в риск от бедност и социално 

изключване. Проектните дейности са свързани с изготвяне на финансов анализ; провеждане 

на обществени поръчки; изпълнение на инженеринг; упражняване на строителен надзор; 

доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; въвеждане на обекта в експлоатация; одит 

на проекта; организация, управление и осигуряване на информация и комуникация по 

проекта. Предвидени са СМР за преустройство, обновяване и оборудване на 30 социални 

жилища в жилищна сграда в гр. Враца, бул. „Васил Кънчов“ 2Б, от които 28 ще са 

двустайни и 2-тристайни апартаменти. Очакваните резултати са свързани с осигуряване на 

условия и възможности за социализация и интеграция на уязвими, малцинствени и 

социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на 

територията на град Враца и задоволяване на потребностите им от подслон и социално 

включване. Последващите цели са едновременно с настаняването в социално жилище да се 

изпълнят специфичните социални условия, включени в т.нар. „социален пакет”.  

 Проект 

„Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и младежи в Община Враца“ (по 

процедура BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на 

децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-

социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1, източник на финансиране: ЕСФ – 

ОП „Развитие на човешките ресурси“, обща стойност на проекта - 1 996 377.61 лв.). 

Продължителността му е 24 месеца, с начална дата 11.05.2020 г. Основна цел е осигуряване 

на подкрепа за продължаване на процеса по деинституционализация, чрез реализиране на 

модели за качествена алтернативна грижа за деца и/или младежи, настанени в Дома за деца, 

лишени от родителска грижа „Асен Златаров“ (ДДЛРГ) в гр. Враца, включително и за деца 

с увреждания. Проектните дейности са: подготовка и провеждане на обществени поръчки, 



 

подбор и наемане на персонала, дейности по преместване на децата и младежите от 

целевата група и настаняването им в ново разкритите услуги, обучения и супервизия на 

персонала, предоставяне на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за 

деца” (ЦНСТ), „Преходно жилище за деца от 15-18-годишна възраст”(ПЖ), „Наблюдавано 

жилище за младежи от 18-21 г.”(НЖ), „Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с 

тежки множествени увреждания и техните семейства”(ДЦДМТМУТС) и „Център за 

обществена подкрепа”(ЦОП), включително осигуряване на услуги за спешен прием на деца 

или деца и родител/ лица, в част от ЦОП (до 4 места).  

 Проект 

„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Враца“ (по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3”, източник на финансиране: ЕСФ – ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, обща стойност на проекта - 631 230.00 лв.). Продължителността му е 22 месеца, с 

начална дата 16.03.2020 г. Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез 

осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и 

кадрови) капацитет за предоставянето им. Във връзка с безпрецедентните 

предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се 

налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до 

услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, 

които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен 

период. Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в 

контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по 

проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови 

услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на 

населението от превенция разпространението на COVID-19.  

 Проект 

„Стимул за ранно детско развитие” (по процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно 

детско развитие, източник на финансиране: ЕСФ – ОП РЧР, обща стойност на проекта - 1 

092 497.58лв.). Продължителността му е 54 месеца, с начална дата 01.07.2016г. Проектното 

предложение на Община Враца има за цел превенция на социалното изключване, 

намаляване на бедността сред децата на община Враца чрез инвестиции в ранното детско 

развитие и чрез подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за 

подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване 

на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в 

образователната система, както и превенция на изоставянето и настаняването на деца в 

специализирани институции, както и за подкрепа и утвърждаване на създадените по Проект 

за социално включване, финансиран от Световна банка, интегрирани услуги за ранно 

детско развитие.  

 Проект 

„Приеми ме 2015” - Съгласно подписано Споразумение за партньорство №BG03 - ПС 01–

47/11.12.2015 г. и Анекс № BG03-ПС01-0014/01.09.2016 г. между Агенция за социално 

подпомагане и Община Враца се изпълнява Проект „Приеми ме 2015 г.“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. През м. 02.2018 г. срокът за 

изпълнение на проектните дейности е удължен до 31.12.2020 г. Цялостният обхват по 

предоставянето на социалната услуга „приемна грижа“ се осъществява чрез сформиран 

Областен екип по приемна грижа, който включва 1 началник екип и 7 социални работници. 

Социалните работници от ОЕПГ са с работно място в град Враца и изнесено работно място 

в гр. Бяла Слатина. Те отговарят за всички кандидати и приемни семейства от областния 

град и общините. Към 31.12.2018 г. на територията на Община Враца има утвърдени 34 



 

професионални приемни семейства, като в тях са настанени 28 деца, а в 6 семейства няма 

настанени деца. В качеството си на пряк бенефициент Агенцията за социално 

подпомагане
21

 (АСП) сключи споразумения за партньорство със 158 общини партньори по 

проекта "Приеми ме 2015", сред които и община Враца като по този начин действието на 

проекта се удължава с една година, считано от 01.01.2021 г. 

 Община 

Враца кандидатства с проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“за 2021г.  

Успешно реализирани проекти: 

 Проект 

„Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ 
22

(по 

процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните 

услуги за възрастни и хора с увреждания”, източник на финансиране: ЕФРР – ОП „Региони 

в растеж“, обща стойност на проекта - 2 234 995.89лв.). Продължителността му е 24 месеца, 

с начална дата 28.11.2018 г. Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална 

инфраструктура, предназначена за предоставяне на нови качествени резидентни социални 

услуги за лица с увреждания и възрастни хора в община Враца. Обхватът на социалните 

услуги на територията на община Враца ще се разшири чрез строителство, обзавеждане и 

оборудване на сграден фонд за създаване на нови социални услуги: 2 Центъра за грижа за 

лица с психични разстройства (ЦГЛПР), 1 Център за грижа за лица с умствена изостаналост 

(ЦГЛУИ) и 1 Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване 

(ЦГВХНС), съгласно Картата на резидентните услуги. Изграждането на инфраструктура за 

предоставяне на социалните услуги е в съответствие с Плана за действие за периода 2018-

2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Проектът 

допринася за гарантиране правата на лицата с увреждания и възрастните хора до достъп до 

качествена грижа и резидентни услуги, отговарящи на индивидуалните им потребности. 

Всеки център е с капацитет 15 места. Целевите групи са: за ЦГЛПР - 30 лица - 10 от тях, 

изведени от специализирана институция и 20 лица от общността; за ЦГЛУИ - 15 лица, 

настанени в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Три кладенци; за 

ЦГВХНС –15 лица от общността, включени в списъка на чакащите за ползване на 

социалната услуга към Дирекция „Социално подпомагане“- Враца. В обновената 

инфраструктура ще се предоставят социални услуги, чиито доставчик ще бъде Община 

Враца. Числеността на персонала в новите социални услуги ще е съобразена с 

методическите указания на Агенцията за социално подпомагане. Ще се разкрият 54 нови 

работни места. Екипите ще включват ръководител, социални работници, трудотерапевти и 

санитари/ болногледачи. За осигуряване устойчивост на новите социални услуги се 

предвижда кандидатстване с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 

впоследствие ще се предприемат действия те да са делегирани от държавата дейности. 

 Проект 

„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Враца“ (по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2, източник на финансиране: ЕСФ – ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, обща стойност на проекта - 523 131.20лв.). Продължителността му е 18 месеца, с 

начална дата 09.05.2019г. Проектът отговаря на идентифицирани в община Враца 

потребности от социална и здравна подкрепа в дома, на хора, които поради здравословно 

състояние и възраст, не са в състояние да се справят сами. Неговата основна цел е 

подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастни 
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хора и лица с увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в домашна среда. Специфичните цели са улесняване достъпа до 

патронажна грижа; намаляване на риска от зависимост от институционални грижи; 

създаване на нови работни места; повишаване на професионалните умения на 

предоставящите патронажна грижа; надграждане на създадения модел за предоставяне на 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора по проект, 

реализиран от БЧК съвместно с МТСП и МЗ.  

 През 

2019 г. Община Враца реализира Проект за ОО: „Модернизиране на кухненското 

оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - град Враца” - общата цел 

на проекта е изпълнение на социалната политика на Община Враца  и дейностите за 

реализиране на целите, заложени в Общинския план за развитие на Община Враца за 

периода 2014-2020 г., насочени към повишаване на качеството и ефективността на 

социалното обслужване, разширяване на предлаганите социални услуги, включително 

иновативни социални услуги. Ползватели на  услугата „Домашен социален патронаж“ са 

възрастни и самотни хора, които не са в състояние сами или с помощта на близките си да 

организират и задоволят своите жизнени потребности, и хора с увреждания на територията 

на гр. Враца в шест населени места в общината с общ брой 275 потребители.  

 Проект 

„Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2“ (по процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, източник 

на финансиране: ЕФРР – ОП „Региони в растеж“, обща стойност на проекта - 751 

499.99 лв., от които реално изплатени суми 662 867.40лв). Продължителността му е 24 

месеца, с начална дата 22.02.2018 г. Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна 

социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в 

общността и в семейната среда, които да заменят институционалния модел на грижа за деца 

с грижа близка до семейната среда в общността. Обхвата на социалните услуги на 

територията на община Враца ще се разшири чрез извършване на реконструкция, ремонт, 

обзавеждане и оборудване на сграда за създаване на нови социални услуги: Център за 

обществена подкрепа (ЦОП) с капацитет 100 места (до 4 места за спешно настаняване) и 

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с 

капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Изграждането на 

инфраструктура за предоставяне на социалните услуги е в съответствие с Националната 

стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и 

Актуализирания план за действие за изпълнението й. Проектът подобрява готовността за 

социално включване на децата и младежите, чрез осигуряване на съпътстващи социални 

услуги в общността на децата, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца 

и младежи с увреждания и напускащи специализирани институции и осигуряване на 

възможност за спешно настаняване на деца и/или семейства в риск.  

 Проект 

„Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1“ (по процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, източник 

на финансиране: ЕФРР – ОП „Региони в растеж“, обща стойност на проекта - 815 049.67лв., 

от които реално изплатени суми 710 195.16лв.). Продължителността му е 24 месеца, с 

начална дата 22.02.2018 г. Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална 

инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в 

общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до 

семейната среда в общността. Обхвата на социалните услуги на територията на община 

Враца ще се разшири чрез изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване 

от семеен тип за деца (ЦНСТ) с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, 



 

ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради за създаване на нови социални услуги: 

Преходно жилище (ПЖ) за деца с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище (НЖ) с 

капацитет 6 места. Изграждането на инфраструктура за предоставяне на социалните услуги 

е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в 

Република България“ и Актуализирания план за действие за изпълнението й. Проектът 

подобрява готовността за социално включване на децата и младежите, настанени в Дом за 

деца лишени от родителски грижи, Дом за медико-социални грижи за деца и продължава 

процеса по деинституционализация. Целевите групи за ЦНСТ са деца, лишени от 

родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в 

биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно 

семейство; за Преходно жилище - деца от 15 до 18 г., изведени от специализирани 

институции; за Наблюдавано жилище - лица от 18 до 21 г., които напускат специализирани 

институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на 

живот.  

 Проект 

„Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с 

увреждания и техните семейства в община Враца“ (по процедура BG05M9OP001-2.005 

Активно включване, източник на финансиране: ЕСФ – ОП РЧР, обща стойност на проекта - 

388 471.78 лв., от които реално изплатени суми 234 347.17лв). Продължителността му е 20 

месеца, с начална дата 12.04.2017 г. Хората с увреждания в община Враца се нуждаят от 

задоволяване на комплексните им потребности, включително здравна и психологическа 

подкрепа с цел преодоляване на социалното изключване и бедността. С проектното 

предложение се дава възможност на 40 лица с увреждания да получат комплексни 

социални услуги, съобразени с конкретните им нужди на основата на индивидуална оценка 

на потребностите. От една страна, по този начин се осигурява заетост на безработни лица в 

трудоспособна възраст, а от друга, се дава възможност на хората с увреждания да избират 

желания социален асистент. Осигуряването на достъп до интегрирани комплексни 

социални услуги се осъществи чрез създаването на център за интегрирани комплексни 

социални услуги за хора с увреждания и техните семейства, като за целта са обзаведени и 

оборудвани помещения, които са общинска собственост. В центъра се предоставя 

психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, комплексна грижа за 

потребителите на услуги и мотивационна и психологическа подкрепа на лицата, полагащи 

грижи за хората с увреждания в семейството си. Този проект допълва и надгражда 

изпълняваните от общината проекти, финансирани по операцията „Помощ в дома“, по 

схемата „Алтернативи“, ОП РЧР 2007-2013, както и по процедура „Нови алтернативи“ по 

ОП РЧР 2014-2020. В община Враца се изпълнява подобен проект, но тъй като има хора с 

увреждания, които са останали в списъка на чакащи от предишни проекти се породи нужда 

от този проект.  

 Проект 

„Топъл обяд 2016 г.” (по процедура BG05FMOP001-3.002 Осигуряване на топъл обяд - 

2016-2020, източник на финансиране: ФЕПНЛ - Храни, обща стойност на проекта - 308 

682.20лв.). Продължителността му е 48 месеца и е приключен към 30.04.2020г. Проектът 

даде възможност на Община Враца да продължи дейностите по предоставянето на топъл 

обяд през 2016г., 2017г., 2018г. и 2019г. С реализирането на проекта се допринесе за 

постигането на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляването на броя на 

живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на 

основно материално лишение, чрез обхващане на потребители от утвърдените целеви 

групи.  

 Проект 

„Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в община Враца“ (по 



 

процедура BG05M9OP001-2.002 Независим живот, източник на финансиране: ЕСФ – ОП 

РЧР, обща стойност на проекта - 874 997.61лв, от които реално изплатени 745 436.78лв.) 

Продължителността му е 23 месеца, с начална дата от 01.02.2016 г. Проектът отговаря на 

идентифицирани в община Враца потребности от интегрирани социални услуги. Неговата 

обща цел е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване, които са в риск от социално изключване. Специфичните 

цели са свързани с улесняване достъпа на целевата група до качествени здравни и социални 

услуги в общността и в домашна среда и стимулиране на потребителите да взимат 

самостоятелни решения за организиране на ежедневието си. Чрез проекта се цели 

повишаване на професионалните умения на наетите в Центъра за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността и в домашна среда и намаляване риска от 

зависимост от институционален тип грижи.  

Общински социални предприятия 

Общинско предприятие „Социални дейности” 

Създадено е с решение №723 от 29.07.2010 г. на Общински съвет - гр. Враца и обединява 

дейността на Общинско предприятие „Диетично хранене”, СОЗСУ и звено „Ученическо столово 

хранене” с предмет на дейност: Предоставяне на социални и кетъринг услуги на физически и 

юридически лица на територията на Община Враца. Към 01.02.2019 г. Общинското предприятие е 

с персонал 88,5 щатни бройки. Социалните дейности  заемат около 38% от дейността му. 

Общинското предприятие извършва следните дейности: 

1) Социал

на дейност 

Съгласно закона за социално подпомагане социалните услуги се основават на социална работа и са 

насочени към потребителите за осъществяване на ежедневните дейности и социалното им 

включване. Предприятието приготвя и доставя храна на възрастни хора, хора в неравностойно 

положение, самотни хора от община Враца – домашен социален патронаж в град Враца и селата 

Баница, Девене, Чирен, Три кладенци, Бели извор, Лиляче, Тишевица, Горно Пещене, Оходен и 

Мраморен. Домашен социален патронаж – Враца предоставя социални услуги по домовете, 

свързани с: 

- доставк

а на храна; 

- поддър

жане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от 

ползвателя; 

- съдейст

вие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или 

тежко заболяване; 

- помощ 

в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома 

или извън него; 

- битови 

услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост – 

заплащане на ел. енергия, телефон и др. със средства на лицето; 

- подпом

агане за изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, подпомагане за 

снабдяване с отоплителни материали и други. 

Предприятието приготвя и предоставя диетична храна за хора от община Враца със заболявания, 

на които са предписани диети № 1, № 5, № 7, № 9 и № 10 в три стола на територията на града и 

една разливна. Столуващите са одобрени от комисия, която установява необходимостта от 

диетична храна и продължителността на хранодните. Картите за зачисление и декларациите са 



 

надлежно попълнени и заведени в книга за отчет. На столуващите се предлага разнообразно меню, 

съобразено със съответната диета. Приготвянето на храната се извършва при спазване на 

„Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно 

профилактичните заведения“. Готовата храна се консумира на място или се раздава за консумация 

в къщи. За 2019 г. са обслужени 78 433 човека, което прави среднодневно около 318 човека. 

Считано от 01.11.2019 г. предприятието изпълнява услугата патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания по Договор по проект BG05M9OP001-2.040-0052-C02 „Осигуряване на 

патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“. Предоставят се 

интегрирани здравно – социални услуги за потребителите, съобразно оценката на техните 

индивидуални потребности и се осигурява психологическа подкрепа и консултиране. 

2) Ученич

еско столово хранене 

Предприятието приготвя и доставя храна на ученици в учебните заведения на територията на 

община Враца – град Враца и селата Тишевица, Баница и Девене. Храната се приготвя в 3 стола на 

територията на града. За 2019 г. са обслужени 208 391 деца, което среднодневно прави около 1 302 

деца. Храната се приготвя при спазване на „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети“. 

Задължително се прилага Наредба № 8 от 04.12.2018 г. за „Специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици“. 

3) Други 

дейности  

 Предпр

иятието приготвя и предоставя храна на стационарно болните и дежурен персонал в „ЦКВЗ 

– Враца“ ЕООД и „КОЦ – Враца“ ЕООД. Храната /закуска, обяд и вечеря/ се приготвя по 

предварително изготвена заявка и меню от тяхна страна. Храната се получава за всички 

календарни дни в годината. За 2019г. са обслужени общо 33 762 лежащо болни и 6 247 броя 

персонал в „КОЦ – Враца“ и 2 032 лежащо болни и 641 броя персонал в „ЦКВЗ – Враца“. 

 Предпр

иятието приготвя и предоставя храна на лицата в Дом за стари хора „Зора“. Предварително 

от тяхна страна се изготвя меню и се дава заявка за броя. Приготвя се закуска, обяд и 

вечеря. Обслужването е за всички календарни дни в годината. За 2019 г. са реализирани 15 

525 хранодни, което среднодневно е 43 човека. 

 Предпр

иятието приготвя и доставя храна за потребители на ДЦДМУ „Зорница“. Храната се 

приготвя по предварително изготвено меню, съобразено със съответната възрастова група. 

Храната включва закуска, обяд и следобедна закуска. Обслужени за 2019г. са 5 792 

посетители, което среднодневно прави 26 човека. 

 Предпр

иятието приготвя и доставя храна за потребители на Центъра за временно настаняване, за 

настанените по проект „Защитено жилище“, „Дневен център“ и ЦНСТ № 1, № 2 и № 3, 

както и предоставя кетъринг услуги на юридически и физически лица. 

 Общинс

кото предприятие приготвя и предлага храна за свободна консумация на гражданите на гр. 

Враца в стола на ул. „Стоян Заимов“ №2 и стола на Община Враца, както и за столуващи 

служители в Общинска администрация – Враца. Средно на ден се изхранват около 80 лица. 

Приготвя се храна, както по предварителна заявка, така и за свободна продажба.  

 Общинс

кото предприятие обслужва и организира дейности в пенсионерските клубове. На 

територията на Община Враца са разкрити с Решение на Общински съвет двадесет и осем 



 

клуба на пенсионера
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, един клуб на инвалида и клуб за рехабилитация и социално 

приобщаване на лица с увреждания на зрението.  

За изпълнение на основната си дейност Общинското предприятие „Социални дейности” разполага 

с недвижими имоти публична общинска собственост. 

Общинско предприятие „Обредни дейности”  

Общинско предприятие „Обредни дейности” - гр. Враца е създадено с Решение № 809 по 

Протокол №63 от 16.11.2010 г. на Общински съвет - Враца на основание чл. 52 - чл. 55 от ЗОС, чл. 

21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. 

Общинското предприятие развива дейности, свързани с радостните семейни обреди, празници и 

церемонии, както и с тъжните семейни обреди и церемонии. Съгласно приетата от Общински 

съвет - Враца структура на предприятието, численият състав на персонала се състои от 17 лица.  

Подобряването и разширяването обхвата на социалните услуги в общината като приоритет в 

нейното развитие през 2021-2027 г., според проучването на Община Враца, е оценен от страна на 

анкетираните със средна оценка 6,9 от 10. Най-голямо значение му отдават жителите на кв. 

Металург (7,9), а най-малко - жителите на кв. Младост (6,0). Установена е съществена нужда от 

предоставянето на различни по вид социални услуги на територията на Враца. Първите три места 

заемат услугите за дневна грижа за възрастни хора, вкл. хора с увреждания, домашният социален 

патронаж и резидентните услуги за възрастни хора, вкл. хора с увреждания – съответно 99%, 98% 

и 97% от всички анкетирани са ги определили като съществени. С много близка стойност (96,9%), 

на четвърто място е социалната услуга „центрове за дневни грижи за деца“. Най-изразена 

потребност от предоставяне на социални услуги е налице в кв. Младост и кв. Химик, където 

цялата съвкупност от респонденти е оценила необходимостта от всяка една от представените 

социални услуги като значителна. 

Механизъм за лична помощ по Закон за личната помощ – основава се на гарантирана от държавата 

финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личния избор на ползвателя на лична помощ. 

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и 

издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания. 

Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на 

дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, 

и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. 

Броят на часовете за лична помощ се определя в Закона за хората с увреждания, съгласно 

Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с 

увреждания, въз основа на четири степени на зависимост от интензивна подкрепа: 

1. първа степен на зависимост - до 15 часа месечно право на лична помощ; 

2. втора степен на зависимост - до 42 часа месечно право на лична помощ; 

3. трета степен на зависимост - до 84 часа месечно право на лична помощ; 

4. четвърта степен на зависимост - до 168 часа месечно право на лична помощ. 

Ползвател на лична помощ е: 

1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно 

намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

работоспособност без определена чужда помощ. 

Ползвател на лична помощ може да е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна 

помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда 

помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване. 

Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги с изключение на 

социалните или интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа. 

Човек с трайно увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез 

упълномощено от него лице или чрез лице – законен представител (при малолетни или поставени 
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под пълно запрещение лица)  заявление - декларация по образец за предоставяне на лична помощ. 

В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите 

потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на 

лична помощ може да предложи асистент. Към заявлението се прилага направлението с 

определения брой часове. 

Доставчик на лична помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя. Кметът на 

общината с договор може да възложи на доставчик на социални услуги, с издаден лиценз за 

предоставяне на социална услуга асистентска подкрепа съгласно Закона за социалните услуги, 

дейностите на доставчик на лична помощ. Възлагането се извършва при условията и по реда на 

Закона за социалните услуги. 

Община Враца продължи през 2020 г. и изпълнението на механизма лична помощ по реда на 

Закона за лична помощ. Към м. декември 2020 г. са обхванати 482 ползватели на територията на 

цялата община. Те са лица с увреждания, довели до ограничения в способността им за 

самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира 

функционалния им дефицит и да им осигури подкрепа за упражняването на основните им права и 

пълноценно участие в обществото. За тези лица и деца грижи полагат 479 лични асистенти, 

назначени на трудов договор към Община Враца. Тяхната грижа се изразява в подкрепа от личен, 

домашен и социален характер за преодоляване на бариерите, произтичащи от функционалните 

ограничения на хората с увреждания. 

 3.6. Култура 

Културните институти в Община Враца са Драматично-куклен театър, Регионална библиотека 

“Христо Ботев”, Държавната филхармония, Регионален исторически музей с художествена 

галерия, както и 21 читалища на територията на Общината. 

Драматично-куклен театър (ДКТ) 

Драматично-кукленият театър е домакин на ежегоден Международен и национален фестивал на 

малките театрални форми, който се провежда в периода 16-21 май. Фестивалът на малките 

театрални форми във Враца е най-старият театрален фестивал в България. От 2011 година се 

ежегодно в рамките на фестивала се провежда и фестивал на НЕТА /New Europen Theatre Action /. 

ДКТ Враца разполага с театрална зала със 740 места, камерна зала със 100 места, както и куклена 

зала с 80 места. 

Регионална библиотека „Христо Ботев“ - Библиотечният й фонд включва 245 876 библиотечни 

документи; Разполага със 17 автоматизирани работни места и 11 автоматизирани читателски места 

в обслужващите отдели и в компютърната зала. Библиотеката е с регионални функции за 

Врачанска област. Библиотеката има и издателска дейност. През последните години все повече се 

утвърждава като информационен център. Ежегодно комплектува от 4000 до 5000 нови документи, 

регистрира   около 4000 ползватели, за които е осигурено диференцирано обслужване по възрасти 

и видове носители на информация, 60000 посещения, 130 000 заети библиотечни документи и 

абонамент от 145 периодични издания. 

Дейността на библиотеката е организирана в 8 обслужващи отдела - „Заемна за дома”, „Детски 

отдел”, Читалня „Хуманитарни, точни и приложни науки”, читалня „Текуща периодика”, 

„Изкуство”, „Краезнание”, „Справочно-библиографско и информационно обслужване” и филиал в 

ж.к. „Дъбника” и 3 други отдели- „Методичен”, „Автоматизация” и  „Комплектуване, обработка и 

каталогизация”. 

Библиотеката е организатор и на провежданите ежегодни краеведски конференции на тема 

„Историята на родния край-послание към бъдещето”, на регионалния краеведски конкурс 

„Опознай миналото, за да  живееш в бъдещето”, на срещи с творци, на тематични викторини и на 

много други дейности и инициативи. 

Държавна филхармония – „Симфониета Враца“ води началото си от времето на 1909 година, 

когато е основано Музикалното общество “Орфей”, което изнася множество концерти и спектакли 

със симфонична, оперна и оперетна музика. Оркестърът има в състава си 38 професионални 

музиканти и 8 издадени CD. В репертоара на Симфониета Враца има произведения от всички 

стилове и жанрове. 



 

Регионален исторически музей Враца - съществува като професионален институт от 1953 год. По 

същото време към създадения Окръжен народен музей е създаден Художествен отдел, който ту се 

отделя в самостоятелна галерия, ту се слива с музея, както е в момента. Развити са отделите: 

"Археология", "Етнография", "България ХV-ХIХ в.", "Нова история", "Най-нова история", 

"Художествена галерия", "Фондове", "Връзки с обществеността" и "Стопански отдел". В музея е и 

седалището на "Известия на музеите в Северозападна България" и библиотека "Български 

северозапад". РИМ разполага с 6800 кв. м използваема площ - без парковите пространства. В 

Централната сграда са разположени археологическите и исторически експозиции (към тях 

лапидариумът и зала „Рогозенско съкровище“, зала „Златна зала“ с експонати от Могиланската 

могила), залите на Художествената галерия, „Zn ART - Музей от хартия.  реставраторско ателие за 

керамика и фондохранилищата. Етнографско-възрожденските комплекси „Св. Софроний 

Врачански“ и „Никола Войводов“ са етнографските експозиции, къщите-музеи „Димитраки 

Хаджитошев“ и „Никола Войводов“ и експозицията „Иконно богатство“ (във Възнесенската 

църква храм-паметник „Св. Софроний епископ Врачански“). Основният и спомагателен фонд на 

РИМХГ надхвърля 100 000 единици (от които 2200 са на Художествената галерия). РИМХГ е 

добре съоръжен с електронна и климатична техника, разполага с електронна и жива охрана. 

Читалища 

Читалищата в Община Враца са 21 и в голямата си част разполагат с добра материална база. Седем 

от читалищата в Община Враца участват в програмата „Глобални библиотеки”.  

Най-голямото читалище в гр. Враца „Развитие“ е основано през 1869 година от родолюбиви 

врачани начело с учителите Симеон Подбалкански, Мито Анков, Николчо Кръстеняков, Кръстьо 

Новкиришки и др. и е най-старият културен институт в града. От него са тръгнали всички 

професионални културни институти във Враца - драматичен театър, филхармония, исторически 

музей, картинна галерия. Художествените  колективи са: 

 духов 

оркестър; 

 четириг

ласен смесен хор "Орфей"; 

 Ансамб

ъл за народни песни и танци "Вратица"; 

 Квартет 

“Лотос”- носител на много награди от фестивалите на старата градска песен “Златен 

кестен” – Петрич и “Мара Врачанка” Враца. 

В читалището работи и Школа по изкуствата: музикална школа (пиано, акордеон, цигулка и 

китара), балетна школа и езикова школа.  

В приложение е представен списъкът на читалищата в общината. 

Мемориален комплекс “Ботев път” - Разположен на територията на шест общини - Враца, 

Козлодуй, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Мездра. Идеята за очертаване на Ботевия път от 

Козлодуй до Околчица с трайни дървесни насаждения се ражда още през 1936 г. Официалното 

изграждане на алеята - паметник от Козлодуйския бряг до лобното място на Христо Ботев във 

Врачанския балкан е поставено на 27.05.1958 год. с Постановление на Министерския съвет. 

Обявен е за групов исторически паметник на културата от национално значение. Представлява 

сложно съчетание от Ботева алея, паметници, паметни знаци, веществени следи и други. 

Църкви и манастири 

В община Враца има 24 църкви и параклиси. В град Враца църквите са шест-четири в централната 

част на града, една в Стария гробищен парк и най- новата църква „Св. Мина” в ж.к. „Дъбника”. 

Четирите големи църкви във Враца, гледани от високо образуват кръст, който се пресича над 

родната къща на Ботевия четник Стефанаки Савов в долния край на площад “Христо Ботев”. В 

горния край на кръста е църквата “Свети Николай”, левият край е за Възнесенската църква, десния 

за храм “Свети Царей”, а на долния край на кръста е митрополитската църква “Свети Апостоли”. 

Общината разполага с богат културен календар. Честват се редица празници и фестивали. 



 

Най - известното културно събитие е честването на Ботевите дни. Те са посветени на подвига на 

Христо Ботев и неговата чета и от 2004 година се провеждат под патронажа на Президента на 

Република България. 

Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет” - Провежда се от 28 април до 1 май всяка 

година с участници международни танцови колективи. 

Празник на старата градска песен “Мара Врачанка” - стари градски песни от цяла България. 

Национален фестивал на малките театрални форми - Организира се от Министерството на 

културата, Община Враца и Драматично-куклен театър - Враца. Провежда се всяка година в 

средата на м. май. 

Младежки музикален форум и форум на младия слушател - организира се от Община Враца и 

Врачанска филхармония всяка година през месеците октомври и ноември; 

Национален конкурс за млади изпълнители “Дико Илиев” - - предоставя възможност на учениците 

от средните общообразователни училища с профилирано обучение по музика и хореография за 

творческа изява и популяризиране на българското музикално и танцово изкуство, както и в памет 

на големия български музикант и композитор Дико Илиев. Провежда се през две години. 

Пролетен фолклорен празник – Провежда се от читалищата на Община Враца; изява на 

самодейните състави; 

Международен младежки театрален фестивал “ВРЕМЕ” - Създаден през 1987 година от Театрална 

група “ТЕМП” и Младежки дом – Враца със съдействието на Община Враца. От І-то до ІV-то си 

издание Фестивалът е само с български групи. 1991 година на сесия на Община Враца се взима 

решение за ежегодно провеждане на ММТФ “ВРЕМЕ”, а впоследствие на всеки две години. От V 

си издание /1992 год./ фестивалът е международен и се организира с приятелската помощ на 

Българската асоциация на аматьорските театри БААТ - официален представител на AITA/IATA за 

България и СЕС- европейски център на AITA/IATA. В международните издания на Фестивала 

взимат участие ежегодно над 10 чуждестранни групи и над 5 български групи. 

Празник на баницата. Провежда се през м. май в с. Баница, където среща си дават най-добрите 

майстори на баници от селото и общината. 

Проучването на Община Враца показва, че най-силно акцентират на развитието на културно-

историческото наследство жителите на кв. Металург и кв. Сениче (съответно със средни оценки 

7,7 и 7,6). Като цяло тази насока в дейността на общината заема десето място със средна оценка 

6,6. 

 3.7. Спорт  

На територията на община Враца развиват дейността си 43 спортни клуба в разнообразни 

направления: футбол, борба, спортна стрелба, волейбол, баскетбол, плуване, таекуондо, джудо, 

карате и кик бокс, тенис на корт, тенис на маса, лека атлетика, водна топка, воден слалом, 

културизъм, автомобилни спортове, спортни танци, художествена гимнастика, шахмат, екстремни 

спортове, делтапланеризъм, спелеология, пещерно дело, алпинизъм, ориентиране, колоездене. 

Регистрирани в обществено полезна дейност: 

1. ОФК 

„Ботев” – футбол; 

2. СК 

„Ботев – 93” – борба; 

3. СК 

„Ботев” – спортна стрелба; 

4. СК 

„Ботев” – волейбол; 

5. СК 

„Ботев” – баскетбол; 

6. СКПС 

„Ботев 2000” – плуване и водна топка; 



 

7. СК 

„Кум Рьонг” – таекуондо; 

8. СК 

тенис на маса „Враца”; 

9. АК 

„Елит” – лека атлетика; 

10. КВТ 

„Ботев” – водна топка; 

11. КПС 

„Ботев” – плуване и водна топка; 

12. СТМК 

„Враца” – автомоделизъм; 

13. Баскетб

олен клуб "Ботев 2012" – Враца; 

14. АК 

„Павел Павлов” – лека атлетика; 

15. АК 

„Враца” – лека атлетика; 

16. СК 

„Ипон” – джудо; 

17. СК 

„Когур” – таекуо; 

18. СК 

„Арис 2008” – муай тай и кик бокс; 

19. Клуб по 

екстремни спортове "Вратица"; 

20. СК 

„Враца – рейсинг” – картинг; 

21. СК 

„Враца 2013” тенис на корт; 

22. СК 

„Враца” – шахмат; 

23. СК 

„Околчица” – делтапланеризъм; 

24. АК 

„Светла Димитрова” – лека атлетика; 

25. Клуб по 

воден слалом „Скакля” – воден слалом; 

26. СК 

„Спартак - Враца” – при ОД на МВР; 

27. ТД 

„Веслец - Враца”; 

28. СК по 

ориентиране "Леденика"; 

29. Велокл

уб "Герак" – Враца; 



 

30. СК 

„Олимпия” – лека атлетика; 

31. ФК 

„Ботев 2000” – футбол – жени; 

32. СК 

„Ритъм” – художествена и естетическа гимнастика към Младежки дом Враца; 

33. Клуб по 

спортни танци „Ритъм”; 

34. КПС 

„Здраве-09” – плуване; 

35. „Ездови 

клуб Враца”; 

36. СК 

„Победа” – Кик-бокс и Муай Тай;  

37. СК по 

ММА Ер Бокс;   

38. СК 

Бобата - Тенис на маса;  

39. Боен 

клуб ,,Сила”- Муай Тай и ММА; 

40. СКЛА 

Ивайло Младенов. 

Спортните съоръжения включват футболен стадион („Христо Ботев“), плувни басейни (закрит и 

открит), картинг писта и писта за автомоделизъм, спортни зали, стрелбища, тенис комплекс и ски 

писти в местността „Пършевица“. В гр. Враца има и спортно училище. В района на Вратцата се 

намира внушителния и красив скален масив - един от най- популярните обекти за алпинистите в 

страната ни - място за провеждане на национални и международни състезания по алпинизъм. На 

връх Околчица има изградени две рампи за делта и парапланеристи. 

Регистрирани в частна полза: 

1. СК 

„Басай” – карате  

2. СК 

„Стрешеро” - пещерно дело, алпинизъм, туризъм 

3. Клуб по 

спортни танци „Харизма” 

Според проучването на Община Враца от началото на 2021 г., подобряването на спортната 

инфраструктура се определя за съществена насока на дейността на общината най-вече от 

участниците от кв. Металург и от живеещите в други населени места (7.0). 

3.8. Изводи 

 Общата 

тенденция за спад на броя на населението в страната като цяло, се следва от Община Враца 

до края на 2019 г. През 2020 г. обаче се наблюдава увеличение с близо 2% на населението 

на територията на общината, което в известна степен се дължи на завръщане на хора, 

работещи в чужбина, поради пандемията от Ковид-19.  

 Трайна 

тенденция по-голямата част от населението на общината да е съсредоточена в града. 

Коефициентите на възрастова зависимост представят една неблагоприятна картина за 

формирането на демографския потенциал по отношение на трудовия контингент в бъдеще - 



 

естественият прираст е трайно отрицателен и то с увеличаващи се стойности през годините. 

Механичният прираст също е с отрицателни стойности, като мъжете по-често напускат 

населеното място отколкото жените. Той се отразява негативно и върху естествения 

прираст, както и върху възрастовата структура по отношение на населението в, под и над 

трудоспособна възраст.  

 До 

голяма степен отрицателният механичен прираст до 2019 г. се дължи на изселване на 

жители на община Враца към по-големи градове или в чужбина в търсене на работа и по-

добър стандарт на живот. Близостта на столицата и двойно по-големият размер на средното 

брутно трудово възнаграждение са сред факторите за негативния механичен прираст на 

общината.  

 Средно

то брутно трудово възнаграждение на наетите лица в общината нараства. Коефициентът на 

безработица трайно намалява през периода 2014 – 2019 г. като показва за община Враца по-

благоприятна картина от тази за област Враца и за СЗР за планиране. Данните към май 2020 

обаче са обезпокоителни, сочейки нарастване на безработицата. Тази тенденция е 

характерна за цялата страна и се дължи главно на ограниченията, които се налагат в 

периода на пандемия от Ковид-19. Следва да се предприемат мерки за ограничаването ѝ в 

общината до колкото е възможно и най-вече за бързото й преодоляване след отпадане на 

ограниченията. 

 Делът 

на хората с висше образование е над средния за страната и областта, висок процент 

население с по-ниско от средно образование. Нараства броя на завършилите висше 

образование в областта. 

 В 

населени места на територията на общината, където преобладава население от ромската 

етническа група, е необходимо да се обърне сериозно внимание на мерките за тяхното 

ефективно включване в обществените процеси, осигуряване на адекватен достъп до 

образование и др., чрез които да се създадат условия за ефективно решаване на социално-

икономическите проблеми, породени от маргинализирането на тази етническа общност. 

 Всички 

демографски показатели и процеси са взаимно обвързани, затова е важно да се създадат 

причини за младите семейства и хората в и под трудоспособна възраст, както и завърналите 

се през 2020 г., да останат в общината, като се подобри градската среда и условията за 

живот. Това би довело до подобряване на възпроизводствения процес, показателите за 

естествен и механичен прираст и като цяло на трудовия контингент на общината. 

 Осигур

еността със здравни услуги на територията на общината е добра. Съществува дисбаланс по 

отношение на териториалното им разпределение и концентрация предимно в общинския 

център. Ограничен е изборът на селското население на личен лекар. Затруднен е достъпът 

до специализирана медицинска помощ на населението от малките и отдалечени населени 

места. Неравномерно е разпределение на практиките за първична извънболнична дентална 

помощ - налице са предимно в града. Необходимо е да се подобри състоянието на 

материално-техническата база. 

 Като 

цяло може да се обобщи, че в община Враца сектор образование е добре развит. Полагат се 

усилия за постигане на висока достъпност до образователните услуги, предлагат се 

възможности за профилиране на учениците и продължаване на образованието след 

завършване на училище. 



 

 Полагат 

се и грижи за децата в риск, както и тези със специални образователни потребности. 

Намалява броят на отпадналите от образователната система деца. 

 Може 

да се обобщи, че социалните услуги и тяхното подобряване са приоритет за община Враца 

до 2020 г., предвид множеството проекти, по които се работи през годините. Материално–

техническата база, предоставяща социални услуги на територията на общината е в 

сравнително добро състояние и се работи активно за нейното подобряване. Полагат се 

усилия да се обхванат повече рискови групи и нуждаещи се, живеещи на същата територия. 

 Многоо

бразието от културни институции и културни събития в община Враца предопределя добре 

развита културна дейност и възможност за богат културен живот на населението. Все пак, 

сред основните проблеми в сферата на културата, остава необходимостта от още дейности 

за подобряване състоянието на материално-техническата база на културната 

инфраструктура. 

 Може 

да се обобщи, че спортът е добре развит и представлява приоритет за община Враца. Нужно 

е поддържане и подобряване на материалната база. 

 

 

4. Инфра

структурно развитие, свързаност и достъпност на територията  

Целта на тази част е да се направи преглед доколко състоянието на инфраструктурата дава 

възможност за развитието на общината и какви мерки би следвало да бъдат предприети.  

4.1. Техническа инфраструктура 

Транспортна инфраструктура и пътна мрежа 

През област Враца преминават два европейски транспортни коридора. Коридор №4 

(Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Букурещ – 

Констанца/Крайова – Видин – Враца – София – Солун/ Пловдив – Хасково – Истанбул) е удобна 

връзка към столицата и Дунав мост 2, също и Коридор № 7 (р. Рейн – р. Майн – р. Дунав). В града 

се намира ж.п. гара, която дава възможност за превоз на хора и товари, чрез железопътен 

транспорт. 

Състоянието на пътната мрежа е определящ фактор за обслужването на населените места и 

възможностите за развитие в района и съответните области и общини. Общата картина за СЗР 

показва, че област Ловеч е с най-добре поддържана пътна мрежа, с показател 45.8% пътна мрежа в 

добро състояние, при среден показател за страната 40%. На следващо място е област Видин с 38% 

пътна мрежа в добро състояние, докато област Враца с 22% пътна мрежа в добро състояние заема 

предпоследно място в страната. 
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Териториалният анализ на обслужването на общините от района с републиканска пътна мрежа 

дава база за определяне на техния потенциал за развитие. Пътищата от по-висок клас ситуират 

определената община в по-високо териториално ниво, определяйки възможностите за 

пространствена организация на икономическите, социалните и административните комуникации в 

по-голям мащаб, респ. с повече други общини и центрове от по-висок ранг. И обратно, 

обслужването с по-нисък клас пътна мрежа ограничава комуникациите в по-малък периметър на 

територията, както и възможностите за развитие. В най-благоприятна позиция в това отношение са 

13 броя центрове на общини, които се обслужват от пътищата с международно и национално 

значение и община Враца е сред тях. В СЗР това са: Ябланица, обслужвана с автомагистрала; и 

останалите, обслужвани от първокласни пътища - Видин, Димово, Ружинци; Враца, Мездра; 

                                                 
24 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район 2021-2027 



 

Монтана; Плевен, Д. Митрополия, Д. Дъбник, Пордим; Ловеч и Луковит. 

Пътната мрежа в община Враца от 117,5 км. IV - клас (общинска пътна мрежа) е в голямата си 

част в лошо състояние - около 70%. Това се отразява на екологичната обстановка, безопасността 

на движението и поставя под въпрос някои линии на пътническия транспорт. 

Републиканската пътна мрежа на територията на община Враца се състои от: 

 Път 1-1 

/Е79/гран. Монтана - Враца 19,800 км; 

 ПътП-

15 Враца - Борован 25,900 км; 

 Път III-

101 Враца-Криводол 13,570 км; 

 Път III-

1004 Враца-Леденика 17,608 км; 

 Път III-

1004 /1-1/ Челопек-вр. Вола 16,000 км; 

 ПътШ-

1306/П-15/Вировско-Върбица 19,594 км; 

 Път III-

162 гран. Монтана- път 1-1 /Монтана-Враца/ 5,048 км. 

В по-голямата си част пътищата не са в добро състояние. Необходимо е възстановяване и 

подобряване на транспортно-експлоатационните качества и товароносимостта на настилката. 

Градски транспорт в гр. Враца 

През 1990 г. е създадено дружеството „Тролейбусен транспорт-Враца” ЕООД с основен 

предмет на дейност превоз на пътници в рамките на града. Един от основните стремежи на 

Общината е да създаде интегриран „зелен“ градски транспорт. През 2016 г. и 2017 г. чешката 

компания SOR Libchavy предостави тестово на общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ 

два електробуса, които изпълняваха маршрути по линии във Враца. 

Вътрешноградските автобусни линии са 10 (десет) броя. 

Обслужват се три тролейбусни линии: 

Линия 1 – Маршрутна линия ж.к. Дъбника бл.26 - Химко 

Маршрутната линия се изпълнява ежедневно. По избраният маршрут са обособени  15 броя 

спирки и продължителността на пътуването по целия маршрут е приблизително 30 минути. През 

делничните дни изпълнението на линиите е в часовия диапазон  от 05:00 до 20:10 часа, а през 

празнични дни – от 05:30 – 20:10 часа. 

Линия 1А – Маршрутна линия ж.к. Дъбника бл.26 – Медковец 

Маршрутната линия се изпълнява ежедневно. По избраният маршрут са обособени  12 броя 

спирки и продължителността на пътуването по целия маршрут е приблизително 30 минути. През 

делничните дни изпълнението на линиите е в часовия диапазон  от 06:15 до 22:30 часа, а през 

празнични дни – от 05:50 – 22:00 часа. 

Линия 2 – Маршрутната линия се изпълнява ежедневно. По избраният маршрут са обособени  15 

броя спирки и продължителността на пътуването по целия маршрут е приблизително 30 минути. 

През делничните дни изпълнението на линиите е в часовия диапазон  от 05:10 до 20:10 часа, а през 

празнични дни – от 05:55 – 20:25 часа. 

Автобусните линии са седем броя – Линия 3, Линия 4, Линия 5 – за и от кв. Бистрец, Линия 7 – 

от и за кв. Кулата, Линия 9, Линия Вилна зона и Линия Гробищен парк. 

Междуселищните линии са единадесет броя: Линия 6 – за и от с. Челопек; Линия 8 – за и от с. 

Веслец; Линия 10 – за и от с. Костелево; Линия 20 – за и от с. Згориград; Линия 23 – за и от с. 

Лиляче. Още шест линии свързват гр. Враца със селата Голямо Пещене, Върбица, Три Кладенци, 

Лютаджик, Мало Пещене и хижа Леденика.  

Множество кръстовища имат затруднено преминаване и се нуждаят от ново решение чрез система 



 

от кръгови кръстовища, които са залегнали в кадастралните карти на Общината. 

В територията на бившето военно поделение са налични масивни сгради използвани в миналото от 

българската армия, до които има прокарана инфраструктура, но която се нуждае от сериозна 

рехабилитация и обновяване, за да може отново да бъде експлоатирана. 

Проекти и дейности, които са предвидени по Оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 

като инвестиционни приоритети в ИПГВР 2014-2020:  

1. Проект Модернизация и разширение на тролейбусния градски транспорт на територията 

на гр. Враца, включващ следните дейности:  

- Изграж

дане на нова контактно-кабелна мрежа и нейната конструкция по новопроектираното 

тролейбусно трасе на МОПТ;  

- Модерн

изиране и обновяване на контактно-кабелната мрежа и нейната конструкция по 

съществуващото тролейбусно трасе на МОПТ; 

- Обновя

ване и подобряване на базите за ремонт; 

- Допълв

ане и подновяване на автопарка. 

2. Проект Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и съоръжения: 

- реконст

рукция и рехабилитация на съществуващи улици, по които минава новото тролейбусно 

трасе на МОПТ, реновация на уличната настилка, бордюри, тротоари, велоалеи, 

озеленяване, модернизиране на остарялата инфраструктура под тях, енергоефективно 

осветление. 

- Изграж

дане на ново улично съоръжение (кръгово кръстовище), където минава съществуващ 

МОПТ: бул. "Мито Орозов" и ул. "Братя Миладинови"; бул. "Мито Орозов" и ул. 

"Околчица; бул. "Мито Орозов" и ул. "Ник. Вапцаров"; бул. "Васил Кънчов" и ул. "Алеко 

Константинов"; бул. "Мито Орозов" и ул. "Стоян Заимов"; бул. "Мито Орозов" и бул. 

"Христо Ботев"; Крайречен булевард и ул. "Георги Бенковски"; Крайречен булевард и ул. 

"Поп Сава Катрафилов"; бул. "Втори юни" и ул. "Екзарх Йосиф"; бул. "Демокрация" и ул. 

"Екзарх Йосиф" с изграждане на нов пешеходен подлез под него и рампа за инвалиди. 

Предвиждат се нова улична настилка, бордюри, тротоари, велоалеи, озеленяване, 

енергоефективно осветление. 

- Изграж

дане на ново улично съоръжение (кръгово кръстовище), по което се предвижда да минават 

нови маршрутни линии: бул. "Васил Кънчов" и нов околовръстен път (северозападна дъга); 

бул. "Васил Кънчов" и нов околовръстен път (североизточна дъга); бул. "Мито Орозов" и 

бул. "България". Предвижда се изграждане на нова улична настилка, бордюри, тротоари, 

велоалеи, озеленяване, енергоефективно осветление.   

- Изграж

дане на нова пътна връзка, по която се предвижда да минават нови маршрутни линии 

(доизграждане на северозападната дъга на град Враца): от бул. "Васил Кънчов" през жп 

линията чрез жп прелез, покрай блок 62, 63 и 65 в ж.к. "Сениче" до кръстовище на ул. 

"Стоян Даскалов" и бул. "България" и от бул. "Васил Кънчов", северно от стадион "Христо 

Ботев" през жп линията чрез жп прелез по околовръстен път до бул. "Мито Орозов". 

Включват се нови бордюри, тротоари, велоалеи, озеленяване, модернизиране на остарялата 

инфраструктура под тях, енергоефективно осветление. 

- Изграж



 

дане на нови и ремонт на съществуващи спирки, кошчета за боклук, информационни табла 

и др. 

3. Оборудване и обзавеждане на оперативните центрове на системата за безопасна градска 

среда и превенция на риска (СБГСПР) (във фаза предпроектно проучване) 

4. Оборудване и обзавеждане на "Център за наблюдение и управление на нарушенията" в КАТ  

(във фаза предпроектно проучване). 

5. Ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и климатизация на помещенията, 

които ще поместят оперативните центрове на системата за безопасна градска среда и 

превенция на риска  (във фаза идеен проект). 

В изпълнение на ИПГВР на гр. Враца в група «Интегрира градски транспорт» 2014-2020 г. са 

налице: 

- реконс

труирани улици – 30,4 км (43% от целевата стойност) в т. ч. 14 427 м са основни ремонти на 

20 улици; 2 022 м - реконструирани и рехабилитирани 11 улици по Проект BG16RFOP001-

1.019-0005-C01 "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска 

част на гр. Враца" и текущи ремонти на улици - 13 935 м. 

- ремонт

ирани паркинги – 12 бр. (100% изпълнение на целевата стойност). 

Фонд за градско развитие 

С Решение №154 от 17 май 2019 година на Агенцията за обществени поръчки е обявена открита 

процедура за избор на изпълнител, който да достави дизелови автобуси, с които да бъде 

надградена транспортната схема на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД. Предметът на 

обществената поръчка включва доставка на минимум 14 броя новопроизведени дизелови автобуси 

за масов градски транспорт, с висок екологичен клас. Прогнозната стойност, предвидена в 

обявлението, е 3 милиона лева, без включен ДДС. Изискването към фирмата-изпълнител е 

превозните средства да са нископодови, с климатична система, минимална дължина от 9 метра и 

отговарящи на всички европейски регламенти и директиви. Според експертите, дизеловите 

превозни средства са по-икономични и с по-голям експлоатационен срок, в сравнение с 

метановите, за които ще трябва да се изгради нова площадка и чиито разходи са 4 пъти по-големи. 

Целта е да се използва максимално изградената контактна мрежа в града, която ще бъде 

обслужвана от значително по-нови тролейбуси. Там, където няма мрежа, транспортът ще бъде 

обслужван от дизеловите автобуси. По-този начин се обхващат и жилищните комплекси „Сениче“ 

и „Дъбника“, което цели да доведе до по-малка необходимост от използване на автомобили в 

града и по-малко замърсяване на въздуха. 

Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА“ 

Община Враца на 05.11.2019 г. стартира изпълнението на проект BG16M1OP002-5.004-0001-C01 

„Модернизиране на градския транспорт в община Враца“. Мерките са за адресиране на 

транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух по Оперативна програма Околна 

среда. Проектът се очаква да бъде реализиран до 05.10.2022 и е на обща стойност 32 027 089,53 лв. 

Безвъзмездната помощ в размер на над 26 млн. лв. за пълно обновяване на обществения транспорт 

на Враца. 

По проекта ще бъдат закупени и доставени 13 нови електрически автобуса и 9 нови тролейбуса за 

нуждите на обществения транспорт в община Враца. Предвижда се доставка и монтаж на 13 

станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане, като ще се 

реконструира и контактната мрежа. Новият подвижен състав ще отговаря на всички европейски 

директиви, а всяко превозно средство ще е с осигурена достъпна среда за хора със специални 

потребности. Експлоатацията на новите превозни средства ще се оптимизира чрез внедряване на 

интегрирана система за управление на транспорта за електронно таксуване и за информация на 

пътниците в реално време. Новият екологичен транспорт ще разполага със система за 

видеонаблюдение. 

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) 



 

с източник транспорта – от 0,37 на 0,18 тона на година. Реализирането на дейностите ще 

допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 51 000 жители на община 

Враца. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца. 

В резултат от проучване на Община Враца сред жителите на нейната територия, става ясно, че 

сред основните проблеми за решаване през периода 2021-2027 г. те посочват многото 

неасфалирани улици и липсващи тротоари (65%), както и липсата или недостига на паркоместа 

(59,5%). Това показва, че макар и да има реализирани проекти до сега, през следващия период 

трябва да продължат дейностите на Общината в тази насока. 

Като основни приоритети в тази насока, със средна оценка 7,8 (от 10) анкетираните са посочили: 

подобряване състоянието на пътната инфраструктура, подобряване и развитие на междуселищния 

транспорт на територията на общината и опазването на природната среда, към което транспортът 

има отношение най-вече във връзка със състоянието на въздуха. Със 7,7 средна оценка като 

приоритет за периода 2021 – 2027 г. е посочено и развитието на обществения транспорт. 

Резултатите от проучването по квартали сочат, че пътната инфраструктура е най-важна за 

жителите на кв. Околчица (8.6), а най-малко значение ѝ отдават жителите на кв. Дъбника (6,7). 

Развитието на междуселищния и на градския обществен транспорт е най-важно за жителите на кв. 

Дъбника (съответно 8,4 и 8,6)  и кв. Сениче (съответно 8,4 и 8,3). Подобрението и на двата вида 

транспорт е с най-ниска приоритетност за жителите на кв. Младост (6,8). 

ЖП мрежа 

Достъпът до изградената жп мрежа в страната определя възможностите за развитие на отделните 

общини в района, в зависимост от вида на обслужващата жп линия и обслужващите гари и/или 

спирки и те могат да се разпределят в три групи. Главните жп линии, като част от 

инфраструктурата на TEN-T мрежата, осигуряват интеграцията на жп мрежата на страната с тази 

на съседните страни. В пространствено отношение те имат важно значение за интегрирането на 

територията, както в национален, така и в европейски план. Чрез тях се осигурява достъпа до 

пристанищата, летищата с международно значение, както и връзки между големите градски 

центрове, вкл. столицата София.  

Общините, обслужвани от тези жп линии, имат възможности за комуникации на по-високо 

териториално ниво, съответно и по-добри възможности за развитие. В тази група попада и община 

Враца от общо 19-те общини от Северозападния район (Видин, Димово, Грамада, Ружинци, Враца, 

Мездра, Роман, Криводол, Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Якимово, Долна Митрополия, 

Плевен, Гулянци, Долни Дъбник, Червен бряг, Левски, Пордим). 

В сравнение с пътната мрежа, жп мрежата в Северозападния район е с по-добра изграденост. 

Повечето области тук имат показатели близки, но под средните за страната. В област Враца 

всички участъци от жп мрежата са електрифицирани, 60% от мрежата е удвоена, но гъстотата е 

по-ниска от средната за района и страната. В област Враца има 24 гари от общо 48 в СЗР. 

4.2. Водоснабдителна мрежа
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Водоизточниците на територията на Община Враца са 36, в т.ч. 29 каптажа, един шахтов кладенец 

и 6 тръбни кладенеца. Каптираните извори, които се използват за питейно-битово водоснабдяване 

на селата от общината и гр. Враца, са четиринадесет с дебит от 110-450 л/сек. Язовир „Среченска 

бара”, разположен в община Монтана между селата Бързия и Слатина е с обем 16,5 млн. м
3
 и 

захранва двадесет и две селища в областите Враца и Монтана. В с. Баница има минерален извор, 

чиито води се използват за пиене и водни процедури в банята в селото.  

„ВиК” ООД Враца е дружество за водоснабдяване и канализация, в което собствеността е 

разпределена между държавата - 51% и общините - 49%, от които Община Враца е собственик на 

20% от дяловото участие.  

„ВиК“ ООД Враца има изградена водопроводна мрежа, с която осигурява водоснабдяването на 

99,62% от населението на Врачанска област. В Общините Враца, Мездра и Криводол голяма част 

от водните количества се закупуват и доставят пречистени от „ВиК“ ООД-Монтана. Към 2017 г. в 

община Враца 100% от населението е водоснабдено.  
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Водопроводната мрежа, изградена на територията на област Враца е общо 2 861 264 м.: 

 Външна 

-  948 075 м. 

 Вътреш

на - 1 913 189 м. 

Водопроводната мрежа, изградена на територията на община Враца е общо 691,7 км.
26

 към края на 

2020 г.: 

 Външна 

- с дължина 259,2 км, от която за водоподаване за гр. Враца се използват 175,3 км; 

 Вътреш

на - с обща дължина 432,5 км, от които само за гр. Враца – 200,6 км. 

Канализационната мрежа в гр. Враца за отпадни битови и повърхностни води е с обща дължина 

120 км. В гр. В град Враца е изградена 88.5% от канализационната мрежа, в по-голямата си част от 

смесен тип, а в област Враца 79% от населението е канализирано. 

Враца има изградена и действаща Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), въведена в 

експлоатация през 1982 г. Всички отпадъчни води от територията на гр. Враца се отвеждат 

гравитачно към ГПСОВ – Враца за пречистване, като основната технологична схема на ГПСОВ – 

Враца осигурява механично и биологично третиране на отпадъчните води и обработка на 

първичните и уплътнените предварително излишни утайки. 

Голяма част от съоръженията обаче са амортизирани, с намалена ефективност и съответно 

изменение на изходните параметри на отпадъчните води, постъпващи от канализационната мрежа 

на града. 

По данни на КЕВР към 2017 г. качеството на питейната вода в гр. Враца е оценено на 99,99%. 

Общите загуби във водоснабдителните системи възлизат на 63,69%. Нивото на покритие с услуги 

по отвеждане на отпадъчни води е 61,34%, а нивото на покритие с услуги по пречистване на 

отпадъчни води е 51,53%.  

По отношение на показателя загуби на вода във водоснабдителните системи в Северозападен 

район, единствено гр. Монтана е с по-висока стойност – 77,75% от Враца. Едно от основните 

предизвикателства, пред които са изправени ВиК дружествата в Западна България, е свързано 

именно с високото ниво на загубите на вода във водоразпределителните мрежи. Ако голяма част 

от доставената вода е изгубена, значително се затруднява посрещането на потребителските нужди. 

Тъй като тази вода не носи никакви приходи, тежките загуби затрудняват поддържането на 

разумни и приемливи нива на тарифите за вода, а високите оперативни разходи възпрепятстват 

инвестирането. Високите нива на общи загуби на вода обикновено изискват висока 

производителност на водоизточниците, използване на лошокачествени водоизточници, а за много 

населени места и ограничения във водоподаването. Когато размерът на общите загуби на вода 

превишава едно разумно ниво, се губи пречистена вода. Разходите за събиране, пречистване и 

разпределение се увеличават, продажбите на вода спадат и често биват насърчавани програми със 

значителни капиталови разходи, в отговор на все по-нарастващото водопотребление. Това е ясен 

пример за комплексна ситуация, която изисква интегриран подход към балансирано водоползване 

в дългосрочен план. 

Намаляването на физическите загуби ще помогне не само за отлагане на капиталовите инвестиции 

за разработването на нови водоизточници, но и за намаляване на сметките за електроенергия на 

ВиК дружеството. Всички тези причини биха увеличили значително достъпността на такива 

инвестиции. 

През 2010 г. започва реализацията на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”, 

финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез 

Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013 г.», Приоритетна ос 1. Общата стойност на 

проекта е 136 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ е 123 млн. лв., от които 
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съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 99 млн. лв., съфинансирането от 

държавния бюджет е 24 млн. лв., а от Община Враца (външен заем) е съответно 12 млн. лв. 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от 15.01.2010 г. и е с продължителност 

72 месеца. Началото на проекта е 15.01.2010 год. - край на реализацията - 15.01.2016 год.  

През 2019 г. стартира „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза“, 

финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура за директно предоставяне 

BG16М1OP002-1.016-002 „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 

114 506 125.63 лв. Краен срок – 30.06.2024 г. Предвижда се цялостното завършване на 

реконструкцията на градската ВиК мрежа и реконструкцията на ПСОВ гр. Враца, както и цялостно 

изпълнение на рехабилитация на стоманения и реконструкция на съществуващ захранващ 

азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца. Основни резултати, които се 

целят от проекта са свързани с намаляване на водозагубите, подобряване качеството на 

живот на населението, намаляване риска от замърсяване на подземните води и др.
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Приоритетите на „ВиК” ООД Враца 

 Намаля

ването загубите на вода, поддържане и опазване на наличните водоизточници и проучване 

на нови такива. Основен приоритет на дружеството е максимално да задоволи 

потребностите на своите потребители, повишавайки качеството и надеждността на 

водоснабдяването; 

 Опазва

нето на водните течения и басейните на реките Дъбника, Искър, Скът, Огоста и Дунав от 

замърсяване; 

 Осигур

яване на достатъчен резервен капацитет на водоизточниците, за постигане на стандартно 

ниво на водоснабдителните услуги; 

 Изпълн

яване изискванията на Закона за водите; 

 Осигур

яване на икономически и екологично балансирана енергийна ефективност и оптимално 

ниво на течове и на общи загуби на вода в системата чрез реконструкция на помпени 

станции, тръбопроводи, прилагане на измервателни устройства, управление на налягането и 

др. 

За качеството на водата се грижи Специализирана лаборатория на „ВиК“ ООД - Враца. Тя 

разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал за извършване на непрекъснат 

контрол на питейната и отпадъчната вода. Извършва се физико-химичен и микробиологичен 

контрол на всички водоизточници в областта, както и в определените пунктове в населените 

места. Съвместно с РЗИ, лабораторията на „ВиК“ Враца извършва ежемесечен мониторинг на 

водоизточниците и на питейната вода в областта. 

Промишлено водоснабдяване 

Водоснабдяването за промишлени нужди се осъществява от местни водоизточници, от яз. 

„Дъбника” и от главната водопроводна мрежа. Около 35% от подадената вода с питейни качества 

се използва за промишлени нужди. Отпадните води се заустват в по-голямата си част в 

канализационната система на града, като само малка част от промишлените предприятия 

осъществяват заустване в канализационната мрежа на населеното място след локално 

пречиствателно съоръжение. 

Хидротехнически съоръжения 

На територията на Община Враца се намират 20 броя язовири, от които 12 броя бяха отдадени на 
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концесия и 8 се стопанисваха от Общината. На заседание на Общинския съвет на 12.09.2018 г. бе 

взето решение всички без един (яз. Мраморчица) да бъдат прехвърлени на държавата. Това се 

наложи поради факта, че Община Враца не успява да се справи с произтичащите от Закона за 

устройство на територията задължения на собственик на язовирите. От една страна липсва 

възможност за отделяне на достатъчен собствен финансов ресурс от общинския бюджет за 

поддържането и експлоатацията на съоръженията, а от друга – големи са размерите на санкциите, 

предвидени в Закона за водите. Язовир Мраморчица, останал за стопанисване от Общината, се 

предвижда да осигурява потребностите от риба на Община Враца, както и да се ползва от 

жителите и гостите й за спортен риболов. Той е в добро техническо състояние след извършен 

ремонт по фонд „Солидарност“ през 2017 г. и не представлява опасност за хората. Регистъра и 

класификацията на язовирите в Община Враца е в приложение.  

Язовирите от 1 и 2 степен на опасност подлежат на проверка ежегодно.  

Язовир „Станьов дол“, с. Бели извор е стопанисван от „Холсим“ Б-я АД. Той, както и яз. Дъбника 

гр. Враца, са извън класификацията. 

4.3. Енергийна мрежа 

Доставчик на електроенергия в общината е „ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

На територията на Общината са изградени 3 подстанции, 465 броя трансформаторни постове със 

средна инсталирана мощност 300 KW. Ел. проводите, средно напрежение са с дължина 198 км. 

Мрежата за ниско напрежение включва въздушна мрежа с дължина 185 км и кабелна мрежа с 

дължина 235 км. 

На територията на община Враца има един преносен електропровод – електропровод Чирен, с 

напрежение 400 kV, който свързва АЕЦ с подстанция София Запад и е с дължина 129,8 км, от 

които 88,6 км са на територията на Северозападен район. Елементите на електропреносната 

система имат транзитни функции, без пряко отношение към електрозахранването на СЗР, но 

създават проблеми при земеползването, поради различните ограничения, наложени от 

спецификата на функциите им. Особено в случаите, когато се формират електроенергийни 

коридори, съставени само от преносни електропроводи, пренасящи електроенергията към другите 

части на страната (направлението АЕЦ „Козлодуй”- п/ст София запад или АЕЦ „Козлодуй”- п/ст 

Мизия /Червен бряг). 

По-пряко отношение към електрозахранването на общините и населените места в района има 

мрежата електропроводи 110 kV и нейната пространствена организация. В зависимост от 

съсредоточието на товари са определени местоположението, броя и разполагаемата мощност в 

подстанциите и в повечето случаи във всяка община има захранваща подстанция 110/20 kV. 

Поради по-големите товари, в по-големите градове са изградени повече от една подстанции. 

Наличието на районна подстанция 110/20 kV на територията на дадена община повишава 

качеството и сигурността на електрозахранване и позволява по-големи възможности за 

икономическо развитие. Съответно, общините без подстанции 110/20 kV са с по-ограничени 

възможности за икономическо развитие, като на територията на област Враца това са Борован и 

Хайредин.  

„ЧЕЗ Разпределение България” АД разполага на територията на община Враца със следните 

собствени електрически съоръжения: 

 Въздуш

ни електропроводи СрН с приблизителна; 

 Кабелн

и електропроводи СрН с приблизителна; 

 386 бр. 

трансформаторни постове; 

 Въведе

ни в експлоатация производители на ел. енергия от ВЕИ. 

През 2018 г. ЧЕЗ Разпределение инвестира 247 000 лв. в автоматизация на електропроводи в 

област Враца. Автоматизираните устройства по мрежата дават възможност за управлението й от 

разстояние. Чрез тях повредените участъци се изключват и се минимизира броят на засегнатите 



 

клиенти при евентуални аварии. ЧЕЗ Разпределение завърши нов трафопост във Враца през 

същата година.  

През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение планира да инвестира 5,1 млн. лв. за подобряване на сигурността 

на електрозахранването в област Враца. Направени са също реконструкции на мрежа ниско 

напрежение и рехабилитация на кабели в някои от общините в областта, в това число и в община 

Враца. 

През 2020 г. ЧЕЗ Разпределение България инвестира 2,1 млн. лв. за подобряване на сигурността на 

електрозахранването в област Враца, като изгради два нови трафопоста в град Враца на обща 

стойност 100 000 лв. Извършена е и рехабилитация на кабели в града.  

Извършена е реконструкция и на електропровод „Веслец", който доставя електро енергия на 5 села 

в областта. Дейностите за рехабилитация на мрежата и кастрене по електропроводите ще се 

извършват усилено до края на 2020 г.  

Бъдещите инвестиционни намерения на дружеството са свързани с рехабилитацията и 

поддръжката на съществуващите съоръжения, както и изграждането на нови трафопостове и 

кабелни линии СрН и НН на територията на общината. 

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - В изпълнение на поставените национални цели за 

увеличаване използваемостта на ВЕИ в последните години се изграждат и мощности на слънчева 

и ветрова енергия.  

Климатичните особености в Община Враца са благоприятни за фотоволтаични инсталации.  

На покривите на частни жилища и детски градини има инсталирани единични термосоларни 

системи. Липсват термосоларни инсталации в общинския сектор.  

Други възобновяеми източници на енергия освен соларната, са вятърът, водата, биомаса, 

геотермални източници.  

Вятър: Община Враца попада в Зона А - зона на малък ветроенергиен потенциал – включва 

равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и 

р. Места и високите полета на Западна България. Община Враца се характеризира с висок 

потенциал на замърсяване, тъй като в 72% от дните, вятърът е със средната скорост между 0 и 1 

м/с. 23 % от дните са със скорост на вятъра между 2 и 5 м./сек. и 4,7 % - със скорост по-голяма от 5 

м./сек. Само през пролетния сезон процентът на безветрие е под 70%, за останалите сезони този 

процент е над 70. Общо 264,1 дни от годината може да се каже, че има безветрие.  

Вода: Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от 

повърхностните води, които се генерират на територията й главно от валежи и количеството води, 

влизащи в общината чрез реките. Средните количества на валежите са между 500 – 550 до 1000 мм 

годишно. Поради характерните геоложки условия и хидрогеоложки строеж, районът на община 

Враца е сравнително беден на водоизточници. По тази причина в Община Враца няма условия 

за изграждане на ВЕЦ.  

Геотермална енергия: Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на 

геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни 

първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно 

оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна 

енергия са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента 

на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при 

другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато 

използването на енергоизточника може да продължи много по-дълго. 

Енергия от биомаса: Селското стопанство е един от основните отрасли и заема относително 

голям дял в общинската икономика на Община Враца. То е важен източник на доходи и заетост и 

ще играе важна роля за развитието на района и в бъдеще.  

На базата на извършено изследване на климатичните, геоложки и почвени характеристики в 

района на община Враца може да се каже, че земите са подходящи за отглеждане на широк набор 

от култури – зърнено житни, фуражни, зеленчукови, бобови, и др. Съществуват много добри 

условия за създаване на овощни насаждения – ябълки и лозови масиви. Растениевъдството в 

Община Враца се развива добре през последните години.  



 

На територията на община Враца няма изградени предприятия за производство на 

биогорива, поради недостиг на наличната суровина за неговото производство. На този етап 

количеството на произвежданите енергийни култури задоволява единствено нуждите на 

селскостопанските производители. 

За развитието на производството на електроенергия от възобновяеми енергоизточници 

съществуват и редица ограничения, между които наличие на защитени територии, защитени зони и 

природни местообитания, пътища на мигриращи птици, висококатегорийни плодородни земи, 

законодателни ограничения в областта на управлението на водите и др.  

Улично и парково осветление - Извършена е рехабилитация на уличното осветление в общината, 

като са монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела. Основният проблем на 

електроснабдяването се състои в остарялата и амортизирана мрежа в някои населени места и 

квартали. Уличното и парково осветление се експлоатира и поддържа от общинско звено. 

Продължава изграждането и разширяването на уличното и парково осветление в града и селата от 

общината. 

Изградената електропроводна и електроразпределителна мрежа осигурява достатъчна сигурност и 

оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерявана за по-

големи товари от сегашното потребление и повечето подстанции работят с около 50 - 60 % от 

капацитета си. 

4.4. Топлоснабдяване 

Централно отопление 

Централното отопление е с големи предимства и следва да се внедрява винаги, когато е 

икономически осъществимо. Тези видове доставки на топлина са особено подходящи за 

снабдяване на жилищни блокове и многофамилни къщи, както и на обществени сгради като 

болници, училища и административни сгради. 

Собственик или ползвател на топлопреносните мрежи и съоръжения е “Топлофикация - Враца“ 

АД - гр. Враца, с предмет на дейност: производство, пренос, разпределение и пласмент на 

топлоенергия за стопански и комунално - битови нужди. Тя притежава един топлоизточник - ТЦ 

Градска. Използваното гориво е: природен газ (основно гориво) и мазут (резервно гориво - 

котелно гориво тежко). 

„Топлофикация Враца” е създадена и започнала стопанска дейност през 1968 година. Приемник е 

на индустриалната котелна централа “Градска” построена през 1963 г., с инсталирана мощност от 

50 MWth, разполагаща с два котела захранвани с гориво – мазут. Топлоцентралата е снабдявала с 

промишлена пара текстилния комбинат “Вратица” и другите предприятия в Източно 

индустриалната зона на града. 

По информация на „Топлофикация” АД гр. Враца към края на програмен период 2014-2020 г. е 

изградена и се експлоатира 57,669 км топлопреносна мрежа. През 2020 г. са присъединени 3 нови 

абонатни станции към топлопреносната мрежа, с което стават общо 552. В община Враца е 

изпълнена отоплителна мрежа, захранваща 11293 жилища. Към края на 2020 г. са топлофицирани 

97% от жилищата, а броят на топлофицираните сгради е 445. Топлофицираните стопански и 

бюджетни абонати са 441, а битовите абонати - 11188. 

Бъдещото развитие е насочено към повишаване на енергийната ефективност и качеството на 

топлоснабдяването. „Топлофикация - Враца” АД реализира инвестиционни намерения, свързани с 

подмяна и реконструкция на част от абонатните станции и подмяна на амортизирани 

тръбопроводи с висока аварийност на стойност 1 млн. лв. 

В момента отопляването с електрическа енергия се използва от част от домакинствата в 

жилищните блокове, тъй като отоплението с индивидуално изгаряне почти не е възможно. В 

бъдеще се очаква тази ситуация да се промени, тъй като през следващите години цените за 

електричество ще нарастват с цел покриване себестойността на производството. Тази форма на 

отопление може да се приеме като временна мярка и неустойчива възможност за решение. 

Използването на дърва и въглища като източник за отопление от домакинствата влияе 

неблагоприятно върху качеството на атмосферния въздух. Това се отнася в най-голяма степен за 

гр. Враца, тъй като градът е гореща точка, в която има превишение на нормите за РМ10 (фини 



 

прахови частици под 10 pm). 

Природен газ 

Едно от основните предимства на природния газ е конкурентната му цена. Отоплението с 

природен газ е с около 56,9% по-изгодно от това с електрическа енергия, с 57,48% по-икономично 

от това с пропан-бутан и с 91,79% по-евтино, отколкото при използването на дизел. Природният 

газ, за разлика от други горива, се заплаща след потреблението му. 

Природният газ се доставя директно до мястото на потребление, чрез непрекъснат процес на 

снабдяване, без каквито и да било загуби при транспортирането му. Не изисква нито специално 

пространство за съхранение, което е задължително при твърдите горива (напр. въглища, дърва, 

нафта), нито допълнителни човешки ресурси (както е при дървата, въглищата). Употребата на 

природен газ може да бъде регулирана и измервана индивидуално според нуждите на всяко 

семейство. 

Употребата на природен газ води до намаляване на вредните емисии в атмосферата, отделяни при 

изгарянето на други горива, и изключва напълно наличието на прах или сажди, като по този начин 

спомага за по-екологично чиста околна среда. 

„Булгаргаз” ЕАД е собственик и оператор на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с 

отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и газоразпределителни 

дружества в страната.   

Враца е добре промишлено газифициран град, с възможности за битова газификация и много 

добре развита промишлена такава /близост на газопроводи от националната газопреносна мрежа 

до предприятията в промишлената зона, изградени газоразпределителни станции (ГРС) и 

арматурни пунктове/. 

Враца е център на един от 8-те региона, на които е разделена националната газопреносна мрежа, а 

именно - регион „ЗАПАД”. Той обхваща територии на общините Враца, Криводол, Роман, 

Бойчиновци, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд, Правец и Горна Малина, Перник и 

Радомир. През територията на региона преминават северния и южния полупръстени на 

газопреносната мрежа, като до повечето от по-големите градове има изградени газопроводни 

отклонения високо налягане и ГРС, които са собственост на „Булгаргаз” ЕАД. 

Добре развитата газопреносна мрежа в страната е изградена с цел осигуряване на природен газ за 

големите промишлени центрове (в които част от предприятията-консуматори вече не 

функционират), както и за транзитен пренос на газ към съседни страни. В същото време 

изграждането на газоразпределителни мрежи и газификацията на домакинствата за най-пълно 

използване на предимствата на директната употреба на природния газ напредва бавно. През 

територията на Северозападен Район преминава северният клон на националната газопреносна 

мрежа. Тук попада и единственото подземно хранилище за природен газ в страната - ПГХ 

„Чирен”, разположено на територията на община Враца.  

Недостатъчният брой на газохранилища в югоизточна Европа и прогнозираното възходящо 

развитие на газовия пазар в България и съседните й страни са основните причини, които очертават 

добрата перспектива за подземното съхранение на природен газ в България и в частност в ПГХ 

Чирен. При рязък спад на температурите съхраняваните в газохранилището около 1,5 млрд. куб. м. 

газ се използват за регулиране на налягането в националната и транзитната газотранспортни 

системи на „Булгаргаз". 

РИЛА ГАЗ ЕООД – със седалище в гр. Враца (подразделение на АРЕСГАЗ ЕАД
28

) е компанията, 

която осъществява разпределението на природен газ на територията и на гр. Враца и снабдяването 

с природен газ на крайните потребители. Изграждането на газопреносната мрежа на територията 

на гр. Враца започва през м. юни 2009 г.  

Към края на програмен период 2007 - 2013 г. е изграден захранващия газопровод от 5 300 м, 40 000 

м от I-ви етап и 12 000 м от II- ри етап - общо 57,3 км. Положените отклонения към потребители са 

10,1 км - 1200 броя. Общия размер на инвестицията е 28 млн. лв. Потенциалните потребители за 
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 Едноличен собственик на капитала на „Аресгаз“ ЕАД е AcegasApsAmga S.p.A., част от групата на Holding Energia Risorse 

Ambiente S.p.А. (HERA), една от най-големите италиански ютилити компании. HERA е създадена през 2002 г. в Италия, чрез 

обединение на редица дружества за обществени услуги. 



 

изградената мрежа са 6 000. Броят на реално присъединените потребители е 5 индустриални, 13 

административни и 90 битови абоната. Цялата построена мрежа от 67,4 км е пусната в 

експлоатация на 23.01.2012 г. 

Направените частни инвестиции в програмен период 2014-2020 в тази сфера са свързани с 

изграждане на нова газоснабдителна мрежа и ГРП, реализиран от АРЕСГАЗ ЕАД (РИЛА ГАЗ 

ЕООД) с обща стойност 11 200 000 лв. 

4.5. Телекомуникации
29

 

Информационните и комуникационни технологии са един от водещите фактори за изграждане на 

конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите, за иновативно и 

приобщаващо информационно общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите. 

Ефектите и въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички 

социално-икономически сектори.  

Въпреки че за периода 2013-2018 г. достъпът на домакинствата до интернет в Северозападния 

район нараства с един от най-бързите темпове - 22.4 пункта (втори след ЮИР), той продължава да 

заема последното шесто място с най-нисък показател за достъпност. През 2018 г. в област Враца 

достъп до интернет имат 65,5% от домакинствата, 62,3% ползват регулярно. 

Прегледът по области детайлизира състоянието на достъпа до високоскоростен интернет в СЗР и 

най-изоставащи са областите Видин и Враца, при това Враца с изключително висок процент 

население, попадащо в бяла зона (7,9%), т.е. без инфраструктура за широколентов достъп или без 

вероятност такава да бъде развита в период от три години, поради което е необходима държавна 

подкрепа.
30

  

НетЛан е водещ доставчик на комуникационни и информационни решения, базирани на Интернет, 

която обслужва община Враца. Фирмата е със 100% с частно участие и започва работа в средата на 

2003г., като предлага високоскоростен Интернет по оптичен кабел. НетЛан покрива цялата 

жилищна, административна и производствена територия на гр. Враца, както и 5 села от общината: 

Чирен, Девене, Горно Пещене, Тишевица и Бели Извор. 

Нет-Сърф.Нет ЕООД е друг доставчик на телевизия и интернет с над 20 годишна история, като 

обслужва 40 населени места, от които 8 в област Враца, но никое от селата в община Враца, а 

единствено гр. Враца.  

Нет-Сърф.Нет ЕООД изпълни проект за изграждане на „Гигабитова пасивна оптична мрежа“ 

(GPON) на територията на гр. Враца, която дава възможност за скорости над 300 Mbit/s. 

Стойността на проекта е 1 215 000 лв. 

Инициативата на Европейската комисия за изграждане на безплатен високоскоростен безжичен 

Интернет достъп на обществени места WiFi4EU е предназначена за граждани и посетители на ЕС, 

които ще имат безплатен достъп до безжичен Интернет в паркове, площади, обществени сгради, 

библиотеки или здравни центрове на територията на Съюза. Wi-Fi точките за достъп могат да 

бъдат инсталирани от общината и дружеството за инсталиране на WiFi, като се използва ваучер от 

ЕС. В област Враца 9 от общините са спечелили ваучер, единствено община Борован не е успяла 

да получи или не се е регистрирала. 

Инициативата WiFi4EU насърчава свободния достъп до безжична интернет връзка за гражданите 

на обществени места, включително и до центрове на информация и знания в цяла Европа.  

Координираното и успешно участие на максимален брой български общини в инициативата 

WiFi4EU е заложено като една от основните мерки към Цел 3 “Преодоляване на регионалните 

различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии” от Проекта на 

Национална програма „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“. 

74 общини в България вече имат осигурена свързаност към единната електронна съобщителна 

мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация. В процес на свързване са 49 общини като част от 

мярка I.3.2 на Пътната карта към Националния план за широколентова инфраструктура за достъп 

от следващо поколение. Към месец май, 2019 г. все още несвързани към ЕЕСМ на държавната 
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администрация са голяма част от общините в област Враца - Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, 

Криводол, Мизия, Оряхово, Хайредин. 

4.6. Изводи 

 В 

групата от изпълнени и в процес на изпълнение проекти община Враца е реализирана 

рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и съоръжения, по които минава новото 

тролейбусно трасе на МОПТ – реновация на уличната настилка, бордюри, тротоари, 

велоалеи, озеленяване, модернизиране на остарялата инфраструктура под тях, 

енергоефективно осветление. 

 Част от 

проблемите в обществения транспорт на Община Враца през предходния период са 

свързани с остарелите тролейбуси и автобуси. В това отношение е видно, че има напредък 

чрез планираната по проект доставка на нови тролейбуси и дизелови автобуси, както и 

електробуси, отговарящи на европейските норми за вредни емисии от двигателите и 

използване на възобновяеми енергийни източници в градския транспорт. 

 Предпр

иетите действия през изминалия период допринасят за намаляване на вредните емисии във 

въздуха от автомобилите и старите автобуси на обществения транспорт. 

 Подобр

ени са условията, свързани с автопарковете и местата за паркиране в междублоковите 

пространства. Подобрения има и по отношение на настилката на част от улиците в град 

Враца. 

 Необхо

димо е да се обърне внимание на подобряването на контрола и управлението на 

автомобилния трафик като цяло. 

 Наложи

телно е да се обнови и пътната настилка в населените места от Общината, тъй като в по-

голяма си част е амортизирана. Това е една от причините за регистрираните наднормени 

концентрации на прах и фини прахови частици, като е и потенциален и реален фактор и за 

ПТП-та. 

 Необхо

димо е активно стимулиране на изграждането на гаражи в новостроящите се сгради в 

центъра на гр. Враца. 

 Община 

Враца е сред общините, обслужвани от мрежата жп линии, което й дава добри възможности 

за комуникации на по-високо териториално ниво, съответно допринася и за възможностите 

й за развитие.  

 Като 

цяло може да се обобщи, че са направени подобрения и е отчетен напредък по отношение 

на транспортната система на Община Враца, но предстоят още важни и неотложни 

действия в тази насока.  

 През 

общината преминават значителни водни количества от реките, течащи през нейната 

територия. 

 На 

територията на общината има потенциални водоизточници за питейно-битови нужди, за 

които е необходимо да се правят проучвания. 

 Проми

шлените предприятия, производствата на които са с висока консумация на вода имат 

собствени водоизточници. 



 

 Качеств

ото на питейните води в Община Враца е задоволително и отговаря на нормативните 

изисквания. 

 Трябва 

да се търсят подходящи решения за отвеждане на отпадъчните води за селата. 

 Необхо

димо е изграждане и реконструкция на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от 

работещите фирми и недопускане на замърсяване на подпочвените и повърхностни води от 

неотговарящи на изискванията животновъдни ферми, предприятия и депа за отпадъци. 

 Необхо

димо е да се оптимизира режима на водоползване и да се създадат регистри на 

водоползвателите и прецизиране на техните нужди. 

 Предим

ствата на природния газ го правят препоръчителен източник на отопление. Изграждането 

на цялостната газификационна мрежа е в зависимост от интереса и търсенето на услугата от 

потенциални клиенти и финансовите параметри на горивото. 

 Основн

ата причина битовите потребители да не използват природен газ е високата начална цена за 

инвестиция в газовата инсталация, непреодолима за голяма част от домакинствата в 

общината и в страната като цяло, както недостатъчна осведоменост за по-ниските разходи 

като консумативи вече в процеса на потребление на природен газ. Следователно, 

необходимо е да се осъществяват по-активни информационни и стимулиращи програми и 

дейности на населението от страна на държавата. 

 При 

снабдяването с енергийни ресурси в бъдеще приоритет ще имат тези източници на енергия, 

които са най-евтини и не замърсяват околната среда. Развитието на отделните 

инфраструктурни мрежи на енергийните агенти в общината преимуществено ще зависи от 

доходите на населението и съответните актуални цени на енергоносителите. 

 В 

програмите за енергийна ефективност на общините е необходимо да се обърне повече 

внимание и на подобряване ефективността на сградните инсталации, не само за 

подобряване енергийните характеристики на сградите, както и мерки за ускорена 

газификация на обществените сгради. 
31

 

 Предос

тавянето на интернет и електронни услуги в България е сравнително добро в повечето 

градски райони. По отношение на скоростта на интернет в по-големите градове страната е 

на едно от челните места в Европа. Въпреки това в средните и малките градове, както и в 

отдалечените и слабо населени селски зони, големи области нямат достъп до интернет. 

 ИКТ 

проектите в селските райони е необходимо да бъдат фокусирани върху: обезпечаване на 

широколентов достъп до Интернет, отговарящ на изискванията на новите комплексни 

електронни услуги; съдържание, съобразено с интересите на населението в тези райони и 

слуги, насърчаващи ползването на Интернет; развиване на нови компютърни умения за 

ползване на Интернет и електронни услуги.  

 

5. Еколог

ично състояние и рискове 

Замърсявания и антропогенни въздействия върху компонентите на околната среда 
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За екологичните проблеми в община Враца допринасят някои природни и не малко антропогенни 

фактори. В голямата си част тези проблеми са унаследени във времето и решаването им е сериозно 

предизвикателство пред общината, макар че в последните години опазването на околната среда и 

здравето на хората все повече е приоритет.  

Водещи причини в резултат на човешката дейност за замърсяването на атмосферния въздух в 

общината са: неекологични източници на енергия за отопление; използване предимно на 

автомобилен транспорт и на амортизирани автобуси, несъобразени с екологичните изисквания; 

промишлени предприятия и дейности; строителните дейности и др.  

Сред факторите, пораждащи потенциални проблеми с геоекологичен характер, са 

нерегламентираната сеч, неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки, прекомерното 

пашуване, бракониерството. 

Контролната дейност върху потенциалните замърсители на околната среда се осъществява от 

РИОСВ Враца. Контролът върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани 

условия и освобождаването им в околната среда, се осъществява чрез контрол на базите и 

опитните полета на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната 

агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). В обхвата на анализираната 

територия сортоизпитване се извършва в гр. Враца. 

Състояние на компонентите на околната среда 

 5.1. Въздух 

Община Враца е сред общините в Северозападен регион с продължаващи за дълъг период 

превишения на нормите за ФПЧ10
32

. Основният проблем по отношение качеството на 

атмосферния въздух в общината, в СЗР, както и в страната като цяло е замърсяването с ФПЧ10. 

Стойностите на концентрациите на останалите замърсители - серен диоксид, азотен диоксид и 

никел се запазват сравнително ниски и постоянни през последните няколко години и са 

значително под допустимите норми за качество на атмосферния въздух. По данни на РИОСВ няма 

превишение на тези замърсители
33

 над допустимите норми и през 2019 г. за област Враца.  

Община Враца има разработена и актуализирана Програмата за управление на качеството на 

атмосферния въздух в съответствие с „Инструкция за разработване на програми за намаляване на 

емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух”, утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001г. 

на Министъра на околната среда и водите, както и всички нормативни актове, имащи отношение 

към разработката. Основната цел, която трябва да бъде постигната чрез изпълнение на настоящата 

актуализирана Програма е привеждането на качеството на атмосферния въздух на територията на 

община Враца, по отношение на съдържанието на вредни вещества в него (ФПЧ10) в съответствие 

с нормативната уредба по опазване на чистотата на атмосферния въздух. Програмата цели да 

планира постижими и ефективни мерки за намаляване на замърсяването с един от основните 

замърсители в България – Фини прахови частици (ФПЧ10). 

Със Заповед №РД-969/21.12.2013г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на 

районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух и на зоните, в които са 

превишени нормите с допустимите отклонения, Община Враца е включена в район за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух „Северен/Дунавски” с код BG0004, и е посочена 

като зона/териториална единица с превишаване единствено нормите за показател: фини прахови 

частици (ФПЧ10).  

Територия с нарушено качеството на атмосферния въздух в община Враца 

За качеството на атмосферния въздух
34

 от голямо значение са следните климатични фактори: 

слънчево греене и сумарна слънчева радиация, температура на въздуха, влажност, валежи, посока 

и скорост на вятъра, тихо време и др. Всички тези фактори влияят на разсейването и преноса на 

емитираните вредни вещества във въздушния басейн. 
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Територията на община Враца е с обща площ 760,236 km
2
. Най-голям дял от площта в Община 

Враца заемат земеделските земи – 64.46%, след тях са горските територии – 22,63%, а площта на 

населените места заема 8,42% или 57,221 km
2
. Градското население на община към 2017 г. 

съставлява 81,49%, от общото. Съсредоточено е изцяло в град Враца, като останалите 18,51% 

живеят 22 села. Моделните изчисления показват, че през 2017 г. в нито една част от територията 

на община Враца не се нарушава средногодишната норма за опазване на човешкото здраве. 

В частта от територията на община Враца, в която могат да бъдат достигнати поне веднъж 

максимални средно денонощни концентрации (СДК) на ФПЧ10 с нива превишаващи прагова 

стойност на средно денонощната норма за опазване на човешкото здраве попадат: изцяло 

територията на град Враца и малка част от с. Згориград. Територията, в която могат да се получат 

поне шест средноденонощна концентрация (СДК) на ФПЧ10 в рамките на една календарна година 

включва единствено територията на град Враца
35

. В територията на град Враца, в която могат да се 

създадат повече от 35 СДК на ФПЧ10 в рамките на една календарна година с нива превишаващи 

праговата стойност ( на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (т.е. в 

територията, в която се нарушава средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве) 

попадат единствено териториите на ЖК - 42 - „Дъбника“ (ДР №2), ЖК „Околчица“ (ДР №8) и част 

от територията на „Източна“ ЦГЧ, в която попада ПМ „АИС Враца – ЖП Гара“ (ДР №13). 

Територията от град Враца, в която може да се нарушава средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве на ФПЧ10 през 2017 г. е с приблизителна площ от 10,5 km
2
 и в нея живеят около 

22 000 души. 

За оценка на възможното замърсяване на въздуха
36

 се използва понятието “потенциал на 

замърсяване на въздуха”. Той се явява функция от метеорологичните и топографски параметри, 

които обуславят преноса и разсейването на замърсителите. По този показател, община Враца се 

характеризира с висок потенциал на замърсяване, тъй като броя на денонощията, в които вятъра е 

със средна скорост до 1,5 m/s са 62÷78% от дните, а денонощията с вятър със средна скорост ≥2 

m/s са между 2÷12% В обобщение, от климатична гледна точка за района на община Враца 

най-неблагоприятен за качеството на въздуха е зимният сезон, когато е най-голям процентът 

на тихото време и най-голям броя на дните с мъгли и ниското количество слънчева 

радиация, което обуславя турбулентен топлинен поток. Всички тези фактори водят до 

задържане на замърсителите от местни източници в приземния въздушен слой. 

Неблагоприятните метеорологични условия като ниска скорост на вятъра и продължителни 

инверсии рефлектират силно върху ниско емитиращите източници – транспорт (с 

целогодишно действие) и битово отопление (със сезонно действие и в пряка зависимост от 

температурата на околната среда). 

Най-високите средноденонощни и средно месечни концентрации (СМК) са регистрирани през 

студените месеци от годината. В тези месеци са регистрирани и основния брой средноденонощна 

концентрация с нива превишаващи ПС на средноденонощната норма за опазване на човешкото 

здраве. Причина за това е едновременното действие на двата фактора: значително по-

неблагоприятни климатични условия и функциониране на битовото отопление с преобладаващо 

изгаряне на твърди горива. Тук трябва да отбележим, че използваните в бита горивни инсталации 

(печки, камини) са с високи индивидуални емисии и не са съоръжени с необходимите очистни 

съоръжения за редуциране на емисиите на ФПЧ10 (сажди и пепел).  

Резултати
37

 от дисперсионното моделиране по групи източници и комплексно за формиране на 

максималните СД и СГ концентрации на ФПЧ10 позволяват да се направят следните изводи:  

1. Доминиращият източник на ФПЧ10 е битовото отопление на твърдо гориво (дърва и 

въглища). То определя КАВ по отношение на ФПЧ 10 в град Враца и община Враца през по-

голямата част от отоплителния период. БО е в състояние самостоятелно да доведе до превишаване 

на СД концентрации на ФПЧ10, като тези превишения могат да достигнат над 4 пъти 

средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве от 50 μg/m3 (абсолютен максимум 237 
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μg/m3 ). Годишните емисии на ФПЧ10 от битовото отопление са най-големи по абсолютна 

стойност (665.7 t/y) в сравнение с другите групи източници и са съсредоточени само в рамките на 

отоплителния сезон (около 6 месеца). Допълнително в близките села битовото отопление 

генерират още около 50 t/y емисии от ФПЧ10, които създават „фоново“ замърсяване. Ако се 

приеме, че отоплението работи средно по 12 часа в денонощието, както е заложено в 

моделирането, то битовото отопление е активно само в 25% от часовете в годината. Следователно, 

то е в състояние за кратки периоди от време да създава много високи приземни едночасови 

концентрации, които след осредняване за денонощието с часовете с неактивно отопление води до 

получаване на по-ниски СД концентрации. Този ефект е много по-силен при изчисляване на 

средногодишните концентрации, при което неговото влияние се отразява само за 25% от часовете 

в годината. 

2. Вторият по мощност групов източник на ФПЧ10 е транспорта с общ принос от 535.0 t/y 

(прах и сажди). По наше мнение влиянието на транспорта може условно да се разглежда 

диференцирано. От една страна път І-1 е постоянно действащ източник на ФПЧ10 чрез 

суспендиране, който преминава по източната граница на град Враца и оказва по-слабо влияние 

върху качество на атмосферния въздух в Централна градска част. Високата интензивност на 

движение по него през цялата година, по високото средно тегло на автомобилите, в сравнение с 

градския трафик и значителния транзитен поток го превръща в източник, който създава постоянно 

„фоново“ замърсяване на близките територии. От друга страна е влиянието на уличната мрежа на 

Враца. Основните градски магистрали
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 не са с добро състояние на настилката, поради което в 

модела им е присвоена по-висока стойност на пътния нанос (от 1 до 2 g/m2 , в зависимост от 

състоянието на пътната настилка и прилежащите площи). Голям брой второстепенни улици в ЦГЧ 

и кварталите с незадоволително състояние на пътната настилка и много по-високи - 156 - 

стойности на пътния нанос не са включени в моделиране поради липса на реални данни за трафика 

по тях. Казаното по-горе означава, че влиянието на транспорта като източник на ФПЧ10 е 

подценено, макар и по обективни причини. В експертен аспект трябва да се очаква, че реалното 

замърсяване от транспорта е с 10% ÷ 20% по-високо от изчисленото чрез моделиране. 

3. Относителният дял на промишлеността в замърсяването с ФПЧ10 е най-ниско. В 

зависимост от режима на работа на фирмите, годишните емисии са в границите от 40 до 76,9 t/y. 

Конкретните източници са промишлени горивни и технологични инсталации с малка мощност и 

различни вентилационни инсталации. Относително най-значими са източниците („ХОЛСИМ“ 

(България)” АД, с. Бели Извор, общ. Враца и „СТРОЙКЕРАМИКА“ АД, гр. Мездра, цех 

„Мездра“) са разположени твърде далеч от жилищните зони на Враца и влиянието им има локален 

характер. На територията на град Враца има много малко промишлени източници на ФПЧ10 и 

всички горивни инсталации са преминали на гориво - природен газ. По тази причина, 

генерираните от тях емисии са пренебрежимо малки. Малко по-значимо влияние на 

промишлеността се наблюдава в районите на с. Бели извор и град Мездра (извън територията на 

Община Враца), но получените чрез моделиране локални концентрации на ФПЧ10 показват, че 

нивата на нормите за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ) по Наредба №12/2010 г. не се 

достигат.  

В подкрепа на гореизложените констатации, РИОСВ Враца публикува данни от Регионален 

доклад за състоянието на околната среда през 2019 г. като в частта за качеството на атмосферния 

въздух посочват, че с 59% принос в страната за фините прахови частици битовото отопление е 

най-големият причинител на замърсяване. Според доклада, другият сериозен източник на 

замърсяване на въздуха е транспортът. Замърсяването с ФПЧ от транспорта се дължи в най-вече 

на наличието на голям брой автомобили без катализатор или с неработещ такъв. Начин за 

решаването му е при годишните технически прегледи, такива автомобили да не бъдат допускани 

до движение. Третият източник на замърсяване, който зависи от общините, е не поддържане на 

чистотата на улиците, а начинът за справяне с него най-често се изразява в тяхното редовно 

миене
39
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Положително е, че се отчита тенденция на значително намаляване на броя на превишенията на 

средно денонощната норма (СДН 50 μg/m³) през периода от 2014 г. - 86 бр. превишения в 

годината) за 2016 г. - 78 броя, за 2017г. - 47 броя, до 2018 г. - 38 бр. превишения. През 2019 г. 

обаче отново се установява увеличение на стойността на този показател на 44 бр. Въпреки, че е 

два пъти по-малка от тази за 2014 г., все още изглежда трудно да се стигне до изпълнение на 

изискването средно денонощната норма да не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в 

рамките на една календарна година.
40

  Разпределението на броя превишения СДН на ФПЧ10 по 

месеци за община Враца през годините показва, че през първото и последното тримесечие (2018 г. 

- 37 бр.) стойностите надвишават значително тези през периода април – септември (2018 – 1 бр.). 

Това еднозначно показва, че основен източник и замърсител на атмосферния въздух с ФПЧ10 е 

битовото отопление на твърдо гориво през студените месеци от годината. 

Следователно, планираните общински мерки за намаляване емисиите през отоплителния сезон все 

още не дават търсения ефект. Провеждат се главно информационни кампании за популяризиране 

на програми за подобряване на енергийната ефективност и използване на екологосъобразни 

горива. Не се прилагат административни стимули за гражданите, използващи екологосъобразни 

горива или извършили саниране на жилищата си, по финансови и/или нормативни причини.  

Общината е предвидила следните мерки в подобряване качеството на въздуха в актуализираната 

Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Враца за периода 2019 г.-

2023 г. по показател фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) са:  

Краткосрочни мерки 

Група комунално-битов сектор:  

 (технич

еска мярка) Поетапно увеличаване броя на домакинствата отопляващи се на газ или ТЕЦ от 

централен източник.  

 (технич

еска мярка) Изпълнение на проекти за обновяване на общите части и саниране на 

многофамилни жилищни сгради.  

 (инфор

мационна мярка) Подробно проучване на нагласите на населението към ползването на 

горива с въведен стандарт за качество, подмяна на горивните инсталации и горивата и 

монтиране на индивидуални пречиствателни съоръжения.  

 (админи

стративна мярка) Подготвяне и реализиране на проекти за подмяна на стари и неефективни 

горивни инсталации с нови и модернизирани и/или монтиране на филтри към горивните 

инсталации.  

Група в сектор транспорт:  

 (технич

еска мярка) Системно машинно миене на уличната мрежа и улиците, по които се движи 

обществения транспорт.  

 (технич

еска мярка) Системно машинно метене с ръсене с вода на уличната мрежа и машинно 

метене на улиците по които се движи обществения транспорт.  

 (регула

торна мярка) Повишаване контрола върху изпълнението на дейностите по мокро метене и 

миене на уличната мрежа и обществените територии с приоритетно прилагане 

целогодишно на мокро почистване.  

 (технич
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еска мярка) Ограничаване на използването на инертни материали и замяната им с 

химически заместители при зимното поддържане на уличната мрежа.  

 (регула

торна мярка) Повишаване контрола върху дейностите по превозването на насипни товари и 

стриктното следене то да става само с автомобили с покривала по предварително 

съгласуван маршрут.  

 (инфор

мационна мярка) Подробно проучване на нагласите на населението към ползването на нови 

маршрутни линии на електрически градски транспорт на къси разстояния в рискови от 

замърсяване райони, ползването на организиран електрически транспорт до и от 

образователни и административни институции.  

Дългосрочни мерки 

Група комунално-битов сектор:  

 (технич

еска мярка) Продължаване на процеса на газификация на жилищни и обществени сгради и 

присъединяване към ТЕЦ.  

 (технич

еска мярка) Изпълнение на проекти за обновяване на общите части и саниране на 

многофамилни жилищни сгради. Изпълнение на енергоспестяващи мерки.  

 (технич

еска мярка) Реализиране на проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки в 

жилищните сгради, включително подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни 

домакински горивни устройства на твърдо гориво.  

 (технич

еска мярка) Поетапна подмяна на стари и неефективни горивни инсталации с нови и 

модернизирани и/или монтиране на филтри към горивните инсталации.  

 (админи

стративна мярка) Подробно проучване за актуално определяне на броя на домакинствата, 

които се отопляват на дърва и въглища и ежегодна актуализация на изразходваните 

количества горива за битово отопление, с включване на всички продажби на твърди горива.  

 (админи

стративна мярка) Поддържане на автоматизирана система за информиране на населението 

за качеството на атмосферния въздух в Община Враца и предупреждаване за настъпване на 

неблагоприятни климатични условия, при които е възможно натрупването на завишени 

нива на ФПЧ10.  

 (админи

стративна мярка) Ежегоден доклад за изпълнение на Програмата за намаляване на вредните 

емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) на територията на Община Враца и достигане на 

установените норми.  

 (админи

стративна мярка) Определяне на местни норми за допустими емисии, в райони с повишен 

риск от замърсяване.  

 (инфор

мационна мярка) Провеждане на кампания по актуализиране на данъчната информация на 

собствениците, за преференциални отстъпки към собствениците ползващи стандартизирани 

и/или ниско емисионни горива, стандартизирани горивни инсталации и/или локални 

пречиствателни съоръжения към тях.  

 (инфор



 

мационна мярка) Провеждане на кампания по актуализиране на данъчната информация на 

собствениците, за завишаване такса смет към собствениците ползващи като гориво въглища 

и дърва.  

Група в сектор транспорт:  

 (технич

еска мярка) Оптимизиране на транспортната схема в гр. Враца.  

 (технич

еска мярка) Системно машинно миене на основната улична мрежа на града.  

 (технич

еска мярка) Ръчно или машинно почистване на уличните регали, по които се е натрупал 

значителен пътен нанос само след предварително оросяване на участъците.  

 (админи

стративна мярка) Осъществяване на контрол за възстановяване на улици и тротоари при 

ремонт/изграждане на елементи на техническата инфраструктура.  

 (админи

стративна мярка) Осъществяване на ефективен контрол за спазването на мерки за 

недопускане замърсяване на атмосферния въздух от строежите, вкл. по спазването на 

маршрутите за транспортиране на отпадъците от строителните обекти.  

 (инфор

мационна мярка) Провеждане на информационни кампании и насърчаване използването на 

обществения транспорт.  

 (админи

стративна мярка)  Стриктен контрол за недопускане неправилно паркиране в зелените 

площи.  

 (админи

стративна мярка) При провеждане на обществени поръчки, търгове за транспортни услуги 

и закупуване на транспортни средства в обществения транспорт, да се въведе задължително 

изискване към превозните сраства, които да покриват най- малко стандарта за вредни 

емисии ЕВРО 5.  

 (технич

еска мярка) Изграждане /реконструкция/ рехабилитация на пътната и уличната мрежа в 

Общината.  

 (технич

еска мярка) Благоустройство и озеленяване на крайпътните и междублоковите 

пространства, с цел защита от прах и газове и недопускане влошаване състоянието на 

зелените площи.  

 (технич

еска мярка) Изграждане на велоалеи на територията на Враца.  

 (технич

еска мярка) Разработване на методика за въвеждане и въвеждане на зона с ниски емисии на 

територията на община Враца.  

 (технич

еска мярка) Осъществяване на проект за организиран училищен електрически транспорт.  

 (админи

стративна мярка) Въвеждане на мерки за специфично поведение при установени 

наднормени нива на ФПЧ10.  

 (админи



 

стративна мярка)  Въвеждане на забранителен режим за движение по пътищата в райони с 

повишен риск от влошено КАВ за определен тип МПС и при определени условия- 

атмосферни и/или временни превишения на нормите.  

 (технич

еска мярка) Оптимизиране на транспортната схема в община Враца.  

Група промишленост: 

 (админи

стративна мярка) Налагане максимални административни санкции при констатирани 

нарушения на КАВ.  

 (инфор

мационна мярка) Осигуряване обществен достъп на констатирани неспазвания на нормите 

за допустими емисии и нормите за КАВ от дейността на промишлени предприятия.  

 (админи

стративна мярка)  При изпълняване на СМР стриктно спазване на част „ПБЗ“ и План за 

управление на отпадъците.  

 (админи

стративна мярка) Въвеждане на изисквания и осъществяване на контрол към промишлени 

терени с неблагоустроени територии, за поддържане на обезпрашителни мероприятия и 

контрол за привеждането им.  

 (админи

стративна мярка)  Въвеждане на специфични изисквания към складовите и търговски 

обекти и подообекти с цел намаляване на неорганизираните емисии от прах и контрол за 

спазването им.  

 (админи

стративна мярка) Създаване на местна поднормативна уредба по Прилагане на 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2193 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 

ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, 

изпускани от средни горивни инсталации. 

В резултат на проучването на Община Враца сред нейните жители от началото на 2021 г. се вижда, 

че 44,2% от анкетираните считат замърсяването на въздуха в общината за един от сериозните 

проблеми. С най-голямо превишение на средните стойности от проучването се открояват кв. 

Химик, кв. Дъбника и кв. Сениче, където съответно 85%, 75% и 67% от анкетираните считат 

недоброто качество на въздуха за водещ проблем в общината. 

 5.2. Води 

Водните ресурси в България
41

 се формират от оттока на вътрешните реки, подземните води и част 

от водите на р. Дунав. Тяхното опазване, рационално използване и управление е от жизнено важно 

значение за бъдещото устойчиво развитие на страната. За съжаление България е в числото на най-

бедните на водни ресурси страни в Европа. Средногодишното количество за жител е около 2300-

2400 м3, а използваемата част от него варира от 800 до 100 м3 /ж.год. 

По - значими отводнителни артерии в община Враца са реките Скът, р. Лева (Въртешница), р. 

Рибене, р. Черна и р. Моравишка, вливаща се в р. Искър под гр. Мездра. Общата дължина на 

главната речна мрежа възлиза на около 98 - 110 км. 

Пълноводието на реките в района настъпва в периода март-юни, а маловодието е с 

продължителност юли-февруари. Предвид характера на постилащата повърхност в южна посока 

нараства участието на подземното подхранване (32-48%) във формирането на сумарния отток. 

Снежното подхранване формира 18%, с нарастване на стойностите при по-ниска надморска 

височина. Средният многогодишен отток на реките се променя от 180 мм/год. в Предбалканските 
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ридове до 60 мм/год. на север към Дунавската равнина. Стойностите на повърхностния отток 

следят същата тенденция като спадат от 400 мм/год. във Врачанска планина до 50 мм/год. в 

поречията на реките Рибине и Скът. Подземният отток варира в диапазона 100 мм/год. – 25 

мм/год. Отточният коефициент (% от валежите) се променя от 4 до 18% предвид разнообразните 

условия на повърхността. Сумарното изпарение от речните басейни е относително високо – 500-

550 мм/год., с по-ниски стойности в планинската част (400 мм/год). Реките са определяни като 

силно поройни със средна честота на речните прииждания от 6 до 8 пъти годишно. Средният 

максимален модул на оттока на речните прииждания достига 100-150 л/сек/км
242

.  

Съгласно хидро-химичната класификация на реките, водите им се определят като 

хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.   

Поради структурните особености на Предбалкана характерно за района е наличието на карстови 

води. Те се подхранват от инфилтрация на валежна вода и се дренират от хидрографската мрежа 

във вид на извори. Въпреки значителните вариации в дебита, те се използват за водоснабдяването 

на някои села (Чирен, Лиляче).  

Язовири на територията на община Враца 

На територията на Община Враца се намират 20 броя язовири, от които 12 броя бяха отдадени на 

концесия и 8 се стопанисваха от Общината. На заседание на Общинския съвет на 12.09.2018 г. бе 

взето решение всички без един (яз. Мраморчица) да бъдат прехвърлени на държавата. Това се 

наложи поради факта, че Община Враца не успява да се справи с произтичащите от Закона за 

устройство на територията задължения на собственик на язовирите. От една страна липсва 

възможност за отделяне на достатъчен собствен финансов ресурс от общинския бюджет за 

поддържането и експлоатацията на съоръженията, а от друга – големи са размерите на санкциите, 

предвидени в Закона за водите. Язовир Мраморчица, останал за стопанисване от Общината, се 

предвижда да осигурява потребностите от риба на Община Враца, както и да се ползва от 

жителите и гостите й за спортен риболов. Той е в добро техническо състояние след извършен 

ремонт по фонд „Солидарност“ през 2017 г. и не представлява опасност за хората. Регистъра и 

класификацията на язовирите в Община Враца е в приложение.  

Таблица 31. Водоеми в Община Враца 

№ Населено място Водоеми куб. м 

1  Баница 300 

2  Бели Извор 500 

3  Веслец 140 

4  Вировско 500 

5  Власатица 100 

6  Върбица 100 

7  Голямо Пещене 300 

8  Горно Пещене  

9  Девене 400 

10  Згориград 260 

11  Костелево 270 

12  Лиляче 500 

13  Лютаджик 140 

14  Мало Пещене 100 

15  Мраморен 280 

16  Нефела  
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17  Оходен 230 

18  Паволче 120 

19  Тишевица 320 

20  Три  кладенци 200 

21  Челопек 140 

22  Чирен 500 

23  гр. Враца 30 000 

24  Общо 35 400 

Източник: Община Враца 

През 2019 г. основен приоритет в областта на управление на водите за територията на РИОСВ-

Враца
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 е контрол на обектите на територията на РИОСВ-Враца, формиращи емисии на 

приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители в отпадъчните 

води и заустващи в повърхностни водни обекти, включени в „Информационната система за 

разрешителни и мониторинг при управление на водите” за 2019г. и утвърдени със Заповед №РД-

788/20.12.2018г. на министъра на околната среда и водите. 

Повърхностни води и тяхното опазване  

Повърхностните водни обекти се определят като попадащи в една от следните категории води – 

реки, езера (изкуствени и естествени), преходни води или крайбрежни води – или като изкуствени 

повърхностни водни обекти или силно модифицирани повърхностни водни обекти. 

Територията на община Враца попада в Черноморската водосборна област, Подобласт на директно 

оттичане към р. Дунав, Дунавски водосборен район.  

На територията, контролирана от РИОСВ-Враца се намират поречията на три реки: р. Огоста, р. 

Искър и р. Дунав.  

От вливащите се в Дунав, река Огоста е на второ място по размер на водосборния басейн - 3 157 

куб. км със значителен брой притоци. Река Огоста има около 40 притока, от които най-значителни 

са Ботуня (дължина 69 km водосборна област 732 km2) , Бързия (дължина 35 km водосборна 

област 241 km2), Скът и др. 

Река Дъбника извира на 3 км североизточно от гр. Враца и на нея е построен язовир „Дъбника” 

(обем 13,6 млн. м3), който е построен за нуждите на охладителната система на „Химко” АД, гр. 

Враца. Същинското начало на реката са дренажните води след язовирната стена.  

Река Лева извира на около 700м. Западно от връх “Бук” във Врачанския балкан. Долината на р. 

Лева в горната си част е със стръмни скалисти склонове. Един от притоците на река Лева, 

впечатляващ със своята красота и величие е водопад „Скакля”. Скакля е сред най-високите 

български водопади. Бурна, шумяща и кристална водата се спуска от 130 метра височина. 

Разположен е в един от най-живописните дялове на Стара планина – Врачански Балкан, сред 

вековни зелени гори и непристъпни скали. 

Река Черна (приток на Ботуня, десен водосбор на Огоста) извира северозападно от връх Петрова 

могила (1302 м) във Врачанска планина. Има дължина от 12,9 км и обща площ на водосбора от 88 

км2. Река Въртешница извира северозападно от връх Бук (1394 м) във Врачанска планина (под 

името Лева река). Има дължина от 38,2 км и обща площ на водосбора от 292 км2. Край гр. Враца 

образува тясно и скалисто ждрело („Вратцата”). Формира се от многобройни притоци – Крива 

падина, Русинов дол, Пчеларски дол, Манастирски дол, Суходол, Дълбоката падина и др., сред 

които най-дългия й десен приток река Дъбница. 

Река Въртешница извира северозападно от връх Бук (1 394 m) във Врачанска планина (под името 

Лева река). Има дължина от 38,2 km и обща площ на водосбора от 292 km2. Край гр. Враца 

образува тясно и скалисто ждрело („Вратцата”). Формира се от многобройни притоци – Крива 

падина, Русинов дол, Пчеларски дол, Манастирски дол, Суходол, Дълбоката падина и др., сред 

които най-дългия й десен приток река Дъбница. 
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Река Рибине започва течението си в северните склонове на рида Милин камък. Има дължина от 

46,6 км и водосборна площ от 268,9 км2. Има транзитен характер в дълги речни участъци. Река 

Скът извира североизточно от Маняшки връх (780,9 м) в местността „Речка” на рида Веслец. Край 

с. Оходен образува недълбок пролом. Отличава се с малка гъстота на речната мрежа. 

Река Скът извира североизточно от Маняшки връх (780,9 m) в местността „Речка” на рида 

Веслец. Край с. Оходен образува недълбок пролом. Отличава се с малка гъстота на речната мрежа. 

Реката е с широчина от 10—20 м, като дъното й е покрито с пясък или с обикновена пръст. 

Площите от двете страни на реката са работни имоти и се използват от местното население най-

вече за добиване на зърнени култури. 

Река Искър е най-старата река на Балканския полуостров. Тя е най-дългата вътрешна река, 

протичаща изцяло на територията на България и единствената запазила първоначалната си посока 

след станалите по-късно големи промени на земната повърхност. Водосборът на река Искър е 8646 

км2 . В сравнение с другите поречия тя притежава един от най-продълговатите басейни със средна 

ширина 30 км., във връзка с което е и с голям коефициент на развитие на вододелната линия. Той е 

единственият от водосборите на българските реки, който е разположен върху двата водосборни 

басейна – Черноморския и Беломорския. В административно отношение обхваща по-голяма част 

от Софийска, Плевенска и Врачанска области. 

Опазване на повърхностните води 

В Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г., РИОСВ посочва основни 

проблеми, свързани с опазване на водните обекти от замърсяване
44

 като - директното заустване 

във водоприемниците на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води, ниската 

степен на изграденост на канализацията на населените места и липса на ПСОВ. На контролираната 

от РИОСВ – Враца територията са изградени и действащи 4 броя градски пречиствателни станции 

за отпадъчни води – в гр. Враца, гр. Мездра, гр. Бяла Слатина и гр. Козлодуй. 

Основните дейности в региона, които въздействат негативно върху състоянието на 

повърхностните водни тела са промишлеността, антропогенното натоварване от точкови 

източници и дифузни източници на замърсяване, основно с нитрати от просмукване на оборски 

тор, вследствие неправилно организирани торохранилища и лагуни, както и нерегламентирано 

депониране на торов отпад в близост до водоеми, сондажи и кладенци. Друг източник на 

замърсяване са попивните кладенци за битовофекални отпадъчни води в населените места без 

изградени канализационни системи. 

Едни от основните замърсители на водоприемниците на територията на Северозападен район и 

на община Враца в частност, са непречистените отпадъчни води от населените места, където няма 

изградена канализация. Допълнителни източници на натоварване на водите се явяват земеделската 

и животновъдна практика, предприятията от млекопреработвателната, месопреработвателната, 

дървопреработвателната промишленост и промишлеността за строителни материали. Делът на 

замърсяванията от промишлени отпадъчни води през последните години значително е намалял, 

което се обяснява с прекратяването на дейността на големите производствени мощности. 

Подземните води и тяхното опазване  

В района съществуват условия за формиране на грунтови и карстови води, но те показват 

голямо разнообразие в дълбочината на залягане и силно варират по отношение на водния дебит. 

Това затруднява осигуряването на пресни питейни води и ефективното стопанисване на 

водните ресурси.  

В алувиалните речни наслаги се разкриват акумулирани грунтови води. Модулът на оттока е в 

границите на 3 л/сек/км2, а разполагаемият ресурс варира от 1 до 12 л/сек (по данни на БДУВДР). 

Във Врачанския пороен конус са се формирали ненапорни до напорни води, които се подхранват 

от инфилтрацията на валежи и от водите на река Въртешница и нейния приток река Дъбника. От 

неогенските водоносни пластове по сондажен път (80 м дълбочина) се извличат води с 

експлоатационни дебити 3-8 л/сек, използвани за водоснабдяването на селата Мраморен и Оходен. 

Главният фактор, определящ степента и характера на замърсеност на подземните води, е 
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антропогенната дейност. В последните години голяма част от подземните реки са силно 

замърсени, поради неправилното третиране на обработваемите площи, употребата на различни 

видове изкуствени торове, използване на широк спектър от пестициди и всякакви видове средства 

за растителна защита, както и замърсяване от битови отпадъчни води. По-често срещаните 

замърсяващи вещества са: амоняк, нитрати, нитрити, хлориди, тежки метали. Подземните води 

нямат свойството да се самопречистват както повърхностните води, така че дори замърсителите да 

не претърпят сериозни и опасни промени те остават във водата и я правят негодна за консумиране. 

При осъществения през 2019 г. от РИОСВ мониторинг са констатирани превишения над 

Стандартите за качество на подземните води, съгласно Наредба 1 от 10.10.2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води, в Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Враца-

Мездра по следните показатели: манган, калций, магнезий, олово, нитрати, нефтопродукти и 

желязо. След множество измервания и анализи РИОСВ стигат до извода, че това се дължи до 

голяма степен на старото градско депо, което е в непосредствена близост до новото и което не и 

имало изградени нужните съоръжения за защита на подземните води. Депонираните на старото 

депо отпадъци в продължение на повече от 30г., все още влияят върху качеството на подземните 

води. 

Като цяло регистрираните единични превишения не са в резултат от производствената дейност на 

дружествата. Биогенните замърсители - нитрати, нитрити и др. се внасят в подземните води чрез 

непречистените битово-фекални води, водите от животновъдните ферми и дъждовните води от 

наторяваните земеделски площи. Съдържанието на желязо в повечето случаи има естествен 

произход, но една от причините за наднормените стойности са материалите използвани за 

направата на водовземните съоръжения. 

Въпреки някои негативни тенденции, като цяло се наблюдава намаляване внасянето на 

замърсители в повърхностните и подземните водоприемници и подобряване качеството на водите 

в участъците от реките с установено трайно замърсяване.  

Целта е дългосрочна и се осъществява посредством изграждане на инфраструктура за пречистване 

на отпадъчни води и засилен превантивен контрол на източниците на замърсяване - ПСОВ, 

млекопреработвателни предприятия, обекти формиращи отпадъчни води, контрол на обекти с 

издадени разрешителни за заустване или комплексни разрешителни и др. Като цяло се наблюдава 

тенденция към задържане и подобряване качеството на повърхностните е подземни води на 

територията, контролирана от РИОСВ-Враца.
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През 2019 г. от РИОСВ се отчита повишаване на екологичната култура на операторите, чийто 

обекти и инсталации формират отпадъчни води, относно опазването и подобряване на състоянието 

на водните екосистеми и устойчивото използване на водите. Постигнати са положителни 

резултати при поддържането в добро техническо и експлоатационно състояние на 

пречиствателните съоръжения. Показател за това е продължителността на периода на текущите 

санкции, спрямо предходните години. Основният проблем за замърсяването на водите е 

заустването на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води, което се дължи на 

липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води предимно от малките населени места или 

в нарушения в технологичния режим на работа на пречиствателните съоръжения, т.е. на 

неправилна експлоатация, несвоевременно изваждане и депониране на утайките, нарушения в 

производствения процес на предприятията, повреди и аварии на отделните елементи от 

пречиствателните съоръжения. Основен проблем, свързан със замърсяването на водите си остава 

антропогенното натоварване на повърхностните водни обекти от точкови и дифузни източници. 

Замърсител на повърхностни води на територията на инспекцията са битовофекалните води, 

зауствани от агломерации, където все още не са изградени ПСОВ – в гр. Роман и гр. Оряхово. 

Дифузни източници на замърсяване са и домакинствата в населените места без изградена градска 

канализация, които заустват битово-фекалните отпадъчни води в попивни кладенци, както и 

нерегламентираните сметища за отпадъци. Съществен проблем е разположението на 

животновъдни обекти в близост до водни обекти и неправилно изградените торохранилища в 

близост до водоеми, както и промишлени обекти, формиращи недостатъчно пречистени 

производствени отпадъчни води във водни обекти или недобра експлоатация на локални 
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пречиствателни съоръжения.  

 5.3. Земя и почви  

Основните видове почви в община Враца
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 са карбонатни, излужени, глинести и типични 

черноземи. По своя характер и тип, почвите са разнообразни, като определящ за 

почвообразователния процес е релефа и типичната за него растителност. По своя характер и тип, 

почвите са разнообразни, като определящ за почвообразователния процес е релефа и типичната за 

него растителност. В планинската част, масово разпространените почви са светлосивите – горски 

(псевдоподзолистите). В предпланинската част на областта преобладават кафявите горски почви с 

рендзини, а по поречията на реките Въртешница, Ботуня и Скът са разпространени наносните 

алувиално-ливадни почви. От юг на север, кафявите почви преминават постепенно в ливадно 

черноземни до типични карбонатни черноземи, отличаващи се с голяма плътност, дълбок орен 

слой и значително съдържание на органично вещество и калциеви карбонати. 

Почвите са горният пласт от земната кора, на който е присъщо свойството плодородие и по което 

той се отличава от основната скала. В резултат на своето плодородие, почвите осигуряват всички 

необходими условия (усвоими хранителни вещества, вода, въздух, топлина) за растежа, 

развитието и продуктивността на растенията.  

Опазването на почвите и устойчивото използване на почвените ресурси зависи от прилагането на 

подходящи системи за земеползване, правилната обработка, намаляване на обезлесяването и 

горските пожари, състоянието на растителната покривка и времето през което почвата е защитена 

от растителност.  

Изследванията показват, че не е регистрирано наднормено съдържание на тежки метали в почвите 

в общината. Промените в икономиката и селското стопанство и засиления екологичен контрол 

върху работещите промишлени производства водят до значително намаляване на натоварването на 

почвите за земеделско ползване с тежки метали и арсен.  

Това се дължи на воденето от земеделските производители и арендатори на добри земеделски 

практики, използването на съвременна техника за обработка на земеделските земи, правилна 

употреба на препарати за растителна защита и опазване на почвата от химическо замърсяване и 

пестициди. 

Няма данни за засегнати от ерозия площи в общината, както и за проведени противоерозионни 

мероприятия.  

Вкисляването на почвите е естествено протичащ процес. Данните от наблюденията от извършения 

мониторинг свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в 

следствие тяхното повърхностно преовлажняване. 

Обработваемата земя е 377 km2, което нарежда община Враца на 2ро място сред общините в 

областта. Значителна част от земеделската земя е разположена в полупланинския и планинския 

пояс. Това предопределя и потенциала за развитие на различните форми на земеделие.  

Общината е един от основните селскостопански райони в областта, като агро- климатичните 

условия са подходящи за отглеждане на:  

 Зърнено

-фуражни култури - пшеница, ечемик, овес, царевица, леща; 

 Технич

ески култури – слънчоглед, рапица;  

 Зеленчу

ци и бостани; 

 Лозя;  

 Овощни 

видове.  

Община Враца заема площ от 697 km2, от които: 
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 За 

нуждите на селското стопанство - 65,46%; 

 За 

нуждите на горското стопанство - 22,63%; 

 Населен

и места - 8,42%; 

 Водни 

течения и водни площи - 1,18%;  

 Добив 

на полезни изкопаеми - 1,66%; 

 За 

нуждите на транспорта - 0,65%.  

Замърсяване на почвата
47

 

 Замърся

ване на почвата с тежки метали и металоиди. 

Замърсяването на почвата с тежки метали има различни източници - по атмосферен път чрез праха 

и дъжда, производствени отпадъци, автомобилни отпадъци, от химизацията на селското 

стопанство, ат поливане на земеделски земи с отпадни води и др. По почвен мониторинг І
-во

 ниво 

на територията на РИОСВ-Враца са обособени 12 броя пунктове, в които се извършва 

пробонабирането на почвени проби, вкл. пункт № 78, гр. Враца. Представените резултати от 

включените през 2018г. пунктове за почвен мониторинг показват, че няма превишения на 

максимално допустимите концентрации (МДК) на изпитваните показатели. 

 Замърся

ване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/ 

През 2019 г. В РИОСВ-Враца не е постъпвала информация за замърсяване на площи с 

продукти за растителна защита. През годината във връзка с извършване на дейностите по: 

„Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на УОЗ-

пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други ПРЗ“, които се реализират по проект 

"Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за 

растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество, е извършено преопаковане, изнасяне и предаване за окончателно обезвреждане на 

негодните ПРЗ в склада, разположен в м-ст „Пискавец“, землището на гр. Враца. Постройката е 

почистена и предадена на собственика за стопанисване. 

През 2020 г. от последните два склада, намиращи се в селата Мраморен и Горно Пещене, са 

премахнати пестициди и други препарати за растителна защита. Помещенията са изцяло 

почистени, а залежалите пестициди са извозени. Дейностите са извършени в присъствието на 

комисия с представители на ПУДООС, Община Враца, областна администрация, Пожарна 

безопасност и РИОСВ. 

Промените в икономиката и селското стопанство и засиления екологичен контрол върху 

работещите промишлени производства водят до значително намаляване на натоварването на 

почвите за земеделско ползване с тежки метали и арсен. Това се дължи на воденето от 

земеделските производители и арендатори на добри земеделски практики, използването на 

съвременна техника за обработка на земеделските земи, правилна употреба на препарати за 

растителна защита и опазване на почвата от химическо замърсяване и пестициди
48

.   

РИОСВ - Враца осъществява контрол върху замърсяването на почвите в следните направления: 

 Замърся
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ване на почвата с тежки метали – то има различни източници – по атмосферен път чрез 

праха и дъжда, производствени отпадъци, автомобилни отпадъци, от химизацията на 

селското стопанство, ат поливане на земеделски земи с отпадни води и др.  

 Наруша

ване на земите и почвите от добивната промишленост; 

 Замърся

ване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/; 

 Замърся

ване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти 

 Ерозия 

на почвата – освен териториите с хълмист и планински релеф, заети с тъмно и светлосиви и 

подзолисти песъчливо-глинести почви, които са най-податливи на ерозия, голяма 

податливост на ерозия имат и карбонатните черноземи и тъмните горски почви. В периода 

2014–2017 г. засегнатите площи от плоскостна водна ерозия и почвени загуби остават 

относително постоянни. 

 Засоляв

ане и вкисляване на почвите; 

 Нерегла

ментирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност (строителни, битови, 

промишлени и селскостопански). 

В резултат на анализите на РИОСВ – Враца, публикуваните резултати през последните години 

сочат, че почвите на територията, която контролират е в сравнително добро екологично състояние. 

Това е предпоставка за развитие на интензивно земеделие в област Враца. Водещи за района и 

общините трябва да са мерките за превенция и ограничаване на щетите от ерозивните 

процеси - на територията на област Враца по брега на р. Дунав има брегова ерозия, а в района на 

Искърското дефиле се наблюдава водна ерозия
49

. За предотвратяване на ерозионни процеси част 

от общините предприемат мерки и създават нови гори върху неземеделски земи. За целта трябва 

да се осъществява информиране и подпомагане на земеделските производители при планиране на 

ползването на земята, спазване на добрите земеделски и екологични практики и подкрепа на 

земеделските производители чрез компенсаторни плащания за дейности, ограничаващи процесите 

на ерозия. На територията на община Враца не е посочено наличие на ерозивни процеси.  

 5.4. Зелени площи 

Количеството на озеленените площи за широко обществено ползване е най–важният показател за 

интензивността на паркоустрояване на селищната територия. Озеленените площи за ограничено 

ползване включват озеленените площи на детските и учебни заведения, здравните заведения, 

производствените зони и жилищните квартали. Тези площи възлизат на 103.11 ха. В тази 

категория най–голямо внимание трябва да се отдели на вътрешно-кварталните зелени площи. Те 

не се включват в нормативите за озеленяване на целия град, но тяхното добро изграждане и 

редовно поддържане има значение за комфорта на обитаване и нивото на озеленяване на 

селищната територия. Тези площи включват лесопарк “Вестител“, градини в ЦГЧ, улично 

озеленяване. В тях са налице всички елементи, свързани с ежедневния отдих – проведена алейна 

мрежа, изградени площадки и съоръжения, тихи кътове. Някои от тях се нуждаят от значителна 

реконструкция и от внасяне на подходящи устойчиви на замърсяване растителни видове.  

В характеристиката на съществуващото положение, категорията на озеленените площи със 

специално предназначение е най – слабо засегната. Включва спортния комплекс „Хр. Ботев“, 

гробищните паркове и санитарно защитната зеленина, каквато единствено съществува в 

североизточната част на града.  

В зависимост от големината на населеното място и фитогеографския район, към който 
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принадлежи, нормативно показателят зелени площи, падащи се на един на жител варира от 7 – 14 

кв. м/ жител. За гр. Враца той е в горните си граници – 14 кв. м/ж. Анализът на съществуващото 

положение в общината показва, че площите за широко обществено ползване възлизат на 70.03 ха., 

или 9.8 кв. м/ж. - значително под норматива за града. Ето защо трябва да се развият зелените 

територии в рамките на града, както и да се увеличи лесистостта на територията на цялата община. 

Според проучването на Община Враца от януари 2021 г. сред жителите ѝ, липсата на зелени 

площи се нарежда на пето място (от 15) сред проблемите, които следва да са приоритет за 

общината през период 2021-2027 г., с 61% от анкетираните, а лошото състояние на парковете и 

градините е посочено от 56,1% като сериозен проблем.  

 5.5. Горски територии 

Относителният дял на горския фонд е сравнително нисък в сравнение с другите части на страната. 

Общо площите, заети с гори в община Враца, са 153,773 дка, от които 9,638 са общинска 

собственост или 6.32 %.  

По данни на Държавно лесничейство, новозалесени площи на територията са 102,2 ha. Като се има 

предвид загубите на гори от сезонни и умишлени пожари и най-вече на незаконната сеч, това е 

съвсем недостатъчно за възстановяването на гората и още повече за увеличаване на горските 

масиви. 

Застрашително се увеличават проблемите на горите, свързани със сезонните и умишлени пожари, 

както и незаконната сеч
50

.   

Унищожаването на горите не е само пряка икономическа загуба, но то води и до нарушаване на 

възрастовата ù структура. Гората е и важен източник за събиране на гъби, билки и горски плодове, 

развитие на ловния туризъм и екотуризма. Има и пряка зависимост между горските масиви и 

валежите. Преминаването на част от горите към частния сектор намалява значително 

възможностите на частните стопани за реално управление на горската собственост. Липсва 

необходимия финансов ресурс за инвестиции в залесяване на обезлесените и ерозирали терени. 

Размерът на нарушенията в горите в последните години е застрашително увеличен. Нараснал е 

незаконният добив на дърва за горене, като най-евтин източник за отопление. Поради занижения 

контрол част от фирмите, ползващи дървесина, реализират значителни финансови печалби. Тези 

вредни дейности се улесняват и от факта, че над 80 % от горския фонд е държавен. Собствениците 

срещат редица затруднения при управление на собствеността си и не се подпомагат достатъчно от 

държавата. Общините все още са в началото на процеса по създаване на управленска 

специализирана единица с не доуточнени функции и отговорности. 

Селското, горското и рибното стопанство също заема относително висок дял от местната 

икономика в сравнение със средните за страната стойности. Делът на селското, горското и рибното 

стопанство в община Враца е 5,7% или над два пъти по-висок от този за страната. Основен принос 

за това има Северозападното държавно предприятие, което е регистрирано в община Враца и 

отговаря за стопанисването на държавния горски фонд и дърводобива в Северозападния район.  

В унисон с тенденциите на национално ниво, строителството свива своя дял в икономиката на 

община Враца. В същото време, селското и горското стопанство бележи ръст в местната 

икономика последните години. 

 5.6. Биоразнообразие и защитени територии  

Защитените зони по Натура 2000  

НАТУРА 2000 е екологична мрежа от защитени зони, с която страните членки на Европейския 

съюз се опитват да „уловят” изчезващи видове растения и животни и спрат процеса на загуба на 

биологично разнообразие. Защитените зони се определят отделно за всяка страна, като научните 

критерии и регламенти за тяхното обявяване са заложени в двете Директиви на Европейския съюз: 

Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици - приета е на 2.04.1979 г и Директива 92/43/ 

EEC за запазване на природните местообитания (хабитати) и на дивата флора и фауна - приета на 

21.05.1992 г. В българското законодателство изискванията на Директивите са транспонирани 

(отразени) в Закона за биологичното разнообразие, приет от Народното Събрание през август 2002 
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година. 

На територията на община Враца
51

 има четири зони в обхвата на НАТУРА 2000:  

 Защите

на зона „Врачански Балкан“ (в обхвата на двете директиви);  

 Защите

на зона „Божите мостове“ 

 Защите

на зона „Божият мост - Понора“  

 Защите

на зона „Каленска пещера“ 

Защитена зона „Врачански Балкан“  

Природен парк „Врачански Балкан” е един от 10те в страната, обявен със заповед №1449 от 

12.12.1989 г. на Комитета за опазване на околната среда, а от месец март 1997 г. обявен за защитен 

обект с международно значение. Територията на парка е разположен в землищата на три области: 

Враца, Монтана и София и пет общини: Враца (землищата на гр. Враца, с. Бели Извор, с. Паволче, 

с. Челопек, с. Лютаджик и с. Згориград), Мездра, Криводол, Вършец и Своге.  

По отношение на флората, на територията на Природен парк „Врачански Балкан” са установени 

над 1100 вида висши растения, от които 373 вида са регистрирани в Закона за лечебните растения.  

Не по-малко интересна е и фауната на парка. Защитени от Закона за биологичното разнообразие са 

138 вида животни, като от тях 21 вида са вписани в Червената книга на България.  

Изключително голям интерес представлява орнитофауната на парк „Врачански балкан”- досега са 

установени над 180 вида птици, 157 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие, 38 

вида от които са включени в Червената книга на България, а над 170 вида са от европейско 

природозащитно значение. Срещат се два вида птици, на които подвидовете има са ендемични за 

Балканския полуостров – балканска чучулига и пъстрогуша.  

В границите на Природен парк „Врачански Балкан” се намират едни от най-интересните пещери и 

пропасти – около 500. Пещерите са едни от земните чудеса на планината, а уникалната им 

подземна красота е сътворявана в продължение на милиони години.  

На територията на общината се намират част от най-забележителните прилепни пещери в 

България. Непещерните видове прилепи могат да бъдат наблюдавани в постройки, скални 

струпвания и др. Старите широколистни гори
52

 са най-важното местообитание на редките 

Бехщайнов нощник и Широкоух прилеп. Досега на територията са установени 22 вида прилепи от 

общо 33 вида установени за България. От тях два вида са включени в Червената книга на 

България/1985, като редки; 20 вида са включени в Червеният списък на застрашените видове на 

„Международния съюз за защита на природата”(IUCN). В регистрите
53

 на IUCN паркът е отнесен 

към пета категория „Защитени ландшафти” - има национално значение и служи за туризъм, отдих 

и възстановяване. Уникален природен комплекс с голямо биологично и ландшафтно разнообразие. 

По-голямата част от територията на парка е покрита с карбонатни скали от триаски и юрски 

варовици, напукани по всички възможни посоки.  

Природен парк „Врачански Балкан” е включен и има зони в двете директиви по НАТУРА 2000:  

 Специа

лна защитена зона (СЗЗ) BG 0002053 с код на „Орнитологично Важно Място (ОВМ)“  за 

защита на птиците (белогръб кълвач, белоопашат мишелов, бухал, бял щъркел, горска 

чучулига) и площ 30 879.80 ха. по Директива 79/409 на ЕЕС; 

 Защите
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на зона (ЗЗ) BG 0000166 за защита местообитанията на хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове и термофилни букови гори и площ от 38 494.47 ха. по 

Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 

Закона за биологичното разнообразие не посочва забрани за дейности в защитените зони. В тях не 

спира осъществяването на човешки дейности. Развиват се земеделие, животновъдство, горско 

стопанство и други дейности, възможно е дори строителство. В защитените зони обаче се прилага 

интегриран подход, гарантиращ устойчивото развитие и  съхраняването на биологичното 

разнообразие. Евентуални забрани, които да гарантират устойчивото управление на местата и 

съхраняването им за бъдещите поколения се съдържат в заповедите за обявяване и в плановете за 

управление на защитените зони. 

Ограничителният режим за защитена зона „Врачански Балкан“ се отнася до дейности, свързани с:  

 премахв

ане на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски 

пояси) при ползването на земеделски земи като такива;  

 залесяв

ане на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни 

насаждения;  

 използв

ане на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;  

 изгражд

ане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра.  

Един от притегателните центрове в парка е изградената Врачанска еко-пътека. Уникална е с това, 

че се намира само на шест км от гр. Враца, с удобна транспортна връзка и предлага незабравими 

усещания на туристи и любители на природата. Тя е част от програмата, която се предлага и на 

гости от чужбина. Оформена е само с материали, взети от природата - дърва и камъни. Атракция 

за малките туристи е хубавата „Приказна пътека”. Тук те се срещат с любими герои от детските 

приказки, гостуват в къщата на Баба Яга.  

Защитена зона „Божите мостове“ 

Защитената зона „Божите мостове“ BG0000487 за защита на местообитанията на хазмофитна 

растителност по варовикови скални склонове, отворени калцифилни и базифилни тревни 

съобщества, неблагоустроени пещери по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, се намира в землището на с. Лиляче и е с площ 331,2 

хектара.  

Защитена зона „Божият мост - Понора“ 

Защитената зона „Божият мост - Понора“ BG0000594 за защита на неблагоустроени пещери и 

балканско-панонски благуново-церови гори по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна, се намира в землището на с. Чирен и е с площ 2279 

хектара.  

Защитена зона „Каленска пещера“ 

Защитената зона „Каленска пещера“ BG0000601 за защита на термофилни букови гори, мизийски 

гори от сребро листна липа и неблагоустроени пещери по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна, която попада в землищата на с. Кален 

(община Мездра) и на с. Тишевица (община Враца) е с площ 3773,8 хектара. 

Защитени територии  

Защитени територии в България е понятие, обхващащо всички паркове, резервати, 

забележителности и защитени местности. Съобразявайки се с разпоредбите на чл. 4 от закона за 

защитените територии, защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни 

или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Категориите защитени категории 

биват: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк 

и защитена местност.  



 

Защитените зони не бива да се бъркат със защитените територии, които в България са предмет на 

Закона за защитените територии. Основната разлика е, че в защитената зона режимът е конкретен 

и подчинен на целта за опазване на даден вид или местообитание, а в защитената територия 

режима е общ и е подчинен на опазването на територията. 

В Община Враца се разполагат 13 защитени територии, в т.ч.: части от Природен парк 

„Врачански Балкан”, резерват „Врачански карст“, 4 природни забележителности, 6 защитени 

местности и още една, частично на територията на община Враца и останалата част - на община 

Борован.  

 

 

 

 

Таблица 32. Защитени територии в Община Враца в различните категории
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№ 

 

Наименование Категория Собственост и стопанисване Площ 
/хектари/ 

1. „Врачански 
карст“ 

Резерват изключително държавна собственост 1439 

2. „Врачански 
балкан“ 

Природен парк частна, общинска публична, държавна 
публична 

30129,90 
(общо) 

за област  

Враца - 
19246.1 

3. „Леденика“ Природна 
забележителност 

частна, общинска публична, държавна 
публична 

100 

4. „Понора” Природна 
забележителност 

частна, общинска публична, държавна 
публична 

20 

5. „Вратцата“ Природна 
забележителност 

държавна публична 2 

6. „Божите 
Мостове“ 

Природна 
забележителност 

държавна публична 15 

7. „Дедовата 
дупка“ 

Природна 
забележителност 

 1,5  

8.  „Речка“ Защитена местност частна, общинска публична, държавна 
публична 

94,1 

9. „Вола“ Защитена местност частна, общинска публична, държавна 
публична 

100 

10. „Боров Камък“ Защитена местност частна, общинска публична, държавна 
публична 

164,4 

11. „Веждата“ Защитена местност частна, държавна публична 62,6 

12. „Падините“ Защитена местност частна, общинска публична, държавна 
публична 

617 

13. „Борованска 
могила“ 

Защитена местност частна, общинска публична, държавна 
публична 

198,8 

Източник: РИОСВ - Враца 

Резерват „Врачански карст”
55

 е защитена територия със строг режим на защита, разположена на 

територията на три населени места от община Враца – гр. Враца, с. Згориград и с. Паволче. Обявен 

е със Заповед № 854 от 10.08.1983 г. на КОПС на площ от 1438.9 ха. Един от най-богатите в 
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страната карстов район с живописни пейзажи, пещери, пропасти и уникална пещерна фауна, като 

повечето от пещерните видове са локални ендемити (не се срещат никъде другаде по света). 

Обявяването на резервата е свързано с опазването на интересни геоморфологични образувания, 

които тук са най-многобройни: кари, карни полета, големи и малки въртопи, валози, ували, 

карстови долове и др., множество реликтни видове. В района на резервата е забранена всякаква 

дейност, нарушаваща самобитния характер на природата. Резерватът от 2001 г. се стопанисва от 

РИОСВ – Враца.  

Тук се срещат повече от 45 вида гъби и повече от 80 вида низши и 560 вида висши растения. От 

растителните видове с приоритетни за опазване местообитания в Бернската конвенция и 

Директива 92/43 е включен 1 вид. 11 вида са включени в списъците на Конвенцията за 

международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). В Червения 

списък на IUCN е включен един вид. В Червената книга на България на редките и застрашените от 

изчезване растителни и животински видове (1984) са включени 21 вида, от които с категория 

“Застрашен” - 2 вида – розов божур (Paeonia mascula) и обикновен тис (Taxus baccata) и още 19 

вида с категория “Рядък”.  

Резерватът опазва популация на ковачевия зановец (Chamaecytisus kovacevii), включен в 

Световния червен списък на IUCN. Видът е български ендемит и се среща ограничено в страната. 

В него се намират и по една от двете в България популации на критично застрашеното в страната 

алпийско плюскавиче (Silene alpinа), както и на реликта келереров центрантус (Centrantus 

kellereri). 

Резерватът е изключително значим за съхранението in situ (в естествени условия) на специфична 

хазмофитна (скалолюбива) растителност по варовикови скални склонове и отвесни скални стени. 

Тя се характеризира с голямо локално разнообразие и с участие на многобройни ендемични 

растителни видове и има много висока природозащитна стойност. 

На територията на резервата се срещат 167 вида лечебни растения, което представлява 35,6% от 

общия брой видове висши растения, установени в резервата. 

Природни забележителности
56

: 

 „Леден

ика“ - в землището на гр. Враца, с площ от 102.3 ха., с предмет на опазване- пещера със 

забележителни образувания. В нея живеят 23 пещерни и пещеролюбиви животински вида. 

 „Понор

а“ - в землището на с. Чирен, с дължина около 3 500 м. В пещерата тече подземна река, 

която образува серия от тесни дълги езера, на места много дълбоки. 

 „Вратц

ата” - в землището на гр. Враца, с площ от 2 ха. Представлява тясно и скалисто ждрело, 

което разсича резерват „Врачански карст“ по средата. Това е най-високият скален отвес на 

Балканите и най-високия за тази надморска височина в Европа (400 м.).  

 „Божит

е мостове“ - намира в землищата на с. Чирен и с. Лиляче, на площ от 15 ха. Представлява 

една извънредно красива и оригинална скална арка, която е получила името си от местното 

население. 

Защитени местности: 

 „Речка

“ - в землищата на с. Костелево и с. Веслец.  

 „Вола“ 

- в землищата на с. Челопек и с. Паволче, която е обявена с цел опазване на характерен 

ландшафт, на площ от 101,7 ха. На територията на защитената местност се намира връх 
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Околчица (1048 м), където е издигнат паметник в чест на подвига на революционера 

Христо Ботев и неговата чета.  

 „Боров 

камък” - в землището на с. Згориград, общ. Враца, опазваща вековна букова гора със 

смесен произход на карстов терен при голям наклон. Защитената местност обхваща района 

на изворите на р. Лева и водопад „Боров камък”, с височина 63 м.  

 „Вежда

та” се намира в землището на с. Челопек, на площ от 62,6 ха. Представлява скален венец, в 

основата на който преобладават подвижни варовити сипеи, местообитание на растението 

келереров центрантус, български ендемит и реликт.  

 „Падин

ите“ - в землището на гр. Враца, с. Згориград, с. Паволче и с. Лютаджик. Представлява 

прекатегоризирана буферна зона на резерват „Врачански карст“. Целта на обявяване на 

защитената територия е да смекчи и ограничи достъпа до резервата, както и негативното 

антропогенно влияние.  

 „Боров

анска могила” - в землищата на с. Борован, община Борован и с. Оходен, община Враца. 

Обхваща по-голяма част от възвишението Борованска могила и първоначално е обявено 

като историческо място. Прекатекоризирана е със Заповед № РД-638 от 26.05.2003 г. на 

МОСВ, с цел опазване на характерен ландшафт. 

На територията на община Враца, опазването на вековни или забележителни дървета се 

осъществява според чл.109, чл.110 и чл.112 от Закона за биологичното разнообразие. 

На територията на общината се намират общо 60 бр. вековни дървета. 

Търговията с диви животни и растения е един от факторите, които застрашават оцеляването на 

видовете в естествената им среда. Всяка година стотици растения и животни се отнемат от дивата 

природа в полза на любителското търсене. В съответствие с разпоредбите на Конвенцията CITES 

(Международно споразумение за опазване на дивата природа), която цели да предотврати 

изчезването на видове в резултат от търговия с тях, РИОСВ извършва проверки на зоомагазините 

с цел недопускане на търговия със защитени видове животни. Извършени са планови проверки на 

два зоомагазина на територията на гр. Враца. По време на проверките не са констатирани 

нарушения.  

Богатият биологичен ресурс на Общината има и важно стопанско значение. Икономически 

значими са дървесните видове, от които се добива дървен материал, лечебните растения, 

животински видове с ловно стопанско значение, карстовите ландшафти за развитието на 

специализирани видове туризъм. 

Към края на 2019 г. броят на регистрираните билкозаготвителни пунктове за област Враца е общо 

30. Седем от тях са на територията на община Враца.  

Други обекти от национално значение на територията на община Враца или в близост до нея:  

 Проло

м „Вратцата“ – състои се от внушителния скален масив - място за провеждане на 

национални и международни състезания по скално катерене. 

 Водопа

дът „Скакля“ (141 м) разположен на около 2 км южно от Враца в живописна местност. 

Водопадът впечатлява със своето величие и красота.   

 Мемор

иален комплекс „Ботев път“ – 120 километров паметник-алея от легендарния параход-

музей „Радецки” на Козлодуйски бряг през „Бутанското ханче – Софрониево – Борован – 

Баница – Милин камък – Речка“ до лобното място на Христо Ботев във Врачанския балкан. 

Фактори, влияещи върху екологичната обстановка в община Враца 



 

 5.7. Отпадъци и управление на отпадъците 

В контекста на правата и задълженията на местните власти, произтичащи от националната 

нормативна уредба и националните програмни документи в община Враца са направени анализи 

на състоянието на управлението на отпадъците. Идентифицирани изводи и препоръки за развитие 

и подобряване на системите за управление на отпадъците в общината, които са изходна база за 

разработване на целите и мерките в „Програма за управление на отпадъците на община Враца за 

периода 2021-2028 г.“.  

По данни от Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район 2021-

2027г., общо образуваните отпадъци за периода 2011-2017 г. в Северозападен район намаляват, 

като във всички области се отчита намаление с изключение на област Враца. Това намаление се 

дължи главно на демографски причини. Въпреки това, увеличението на битовите отпадъци на 

територията на област Враца е с 23% през 2017 г. спрямо 2011 г., при положение, че населението и 

там е намаляващо
57

. 
  

Битови отпадъци и инфраструктура към тях 
58

 

През периода 2008-2018 г. нормата на натрупване за община Враца се запазва стабилна, на нива 

значително по-благоприятни и по-ниски едновременно от средните за страната и за населените 

места с население от 50 хил. до 150 хил. жители. 

Извършено проучване за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци определя 

вида и количествата на образуваните отпадъци на територията на общината, което е от съществено 

значение за планиране на тяхното управление.  

Според направените прогнози, нормата на натрупване на битови отпадъци на един жител се 

очаква нарастване, предвид два компонента - демографска прогноза за намаляване на 

населението в общината през периода 2021-2028 г. и прогноза за нарастване на нормата на 

натрупване на отпадъци на 1 жител. 

Въз основа на данните за морфологичния състав на отпадъците делът на подлежащите на 

рециклиране хартиени, пластмасови, стъклени и метални отпадъци е около 41,3%, а делът на био 

отпадъците (хранителни, градински и дървесни) е 28,6%.
59

 

Община Враца е добре обезпечена със съдове и транспортни средства за събиране и 

транспортиране на смесените битови отпадъци
60

. През следващите пет години ще е необходима 

само текуща подмяна на амортизирани и повредени съдове в малък обем и закупуване на 

специализирани автомобили за подмяна на двата крайно амортизирани такива, както и съдове и 

техника за събиране и извозване на разделно събраните био отпадъци.  

 Осигур

ена е и инфраструктура за разделно събиране и временно съхранение на шестте вида 

масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ, 

отработени масла) чрез сключени договори с организации за оползотворяване и с лица, 

притежаващи разрешителни по ЗУО за дейности с отпадъци; 

 От 2012 

г. на регионален принцип общината разполага със съоръжение за предварително 

третиране на смесените битови отпадъци преди депониране чрез сепариране на 

полезните компоненти. Инсталацията е разположена на регионалното депо за неопасни 

отпадъци. Община Враца е една от първите общини в страната, осигурила депо за 

депониране на смесени битови отпадъци, отговарящо на европейските и националните 

екологични норми и стандарти и съвместно със съседната община Мездра управлява 

отпадъците си на регионален принцип. Капацитетът на действащата клетка е достатъчен за 

осигуряване на нуждите на общината в средносрочен период (до 2022 г.), а теренът на 
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депото предвижда изграждане на още една клетка, която може да обезпечи нуждите на 

двете общини за депониране на остатъчните битови отпадъци в дългосрочен период – най-

малко до 2030 г. В периода на програмата община Враца ще предприеме мерки за 

проектиране и финансиране на четвъртата клетка на депото.  

С финансиране по ОПОС се изгражда компостираща инсталация. Община Враца също така 

проучва добри практики за оползотворяване на отпадъците с цел изготвяне на демонстрационен 

пилотен проект за изграждане на инсталация за термично оползотворяване на отпадъците за 

производство на енергия. 

Замърсени в миналото площадки
61

 за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за 

тяхното възстановяване 

След присъединяване на селата към организираната система за събиране и транспортиране на 

отпадъци, всички съществуващи нерегламентирани сметища са закрити. Общината почиства и 

закрива ежегодно новообразувани такива. 

Клетка 1.1. и клетка 1.2. на регионалното депо за неопасни отпадъци са с изчерпан капацитет и са 

закрити. През 2014 г. е извършена актуализация на проект за „Рекултивация на клетка 1.1. и 

клетка 1.2. на РДНО Враца“ и е подадено искане за средства в ПУДООС, но е получен отказ за 

финансиране. В периода на Програма за управление на отпадъците на община Враца за периода 

2021-2028 г., общината следва да осигури финансиране и да осъществи рекултивация на двете 

закрити клетки. 

Инфраструктура за строителни отпадъци 

Община Враца не разполага с депо за строителни отпадъци. Своевременно общината е предприела 

мерки за оползотворяване на строителните отпадъци чрез запълване и техническа рекултивация на 

стара кариера, на която ще се разположи и съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци. 

Необходимите процедури са извършени и предстои отдаване от общината на обекта на концесия. 

Според прогнозния анализ, през периода 2021-2028 г. не се очаква увеличаване на количества 

на образуваните строителни отпадъци, поради относително постоянните нива на строително-

ремонтни дейности в общината. 

Отпадъците, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски 

обекти, административни сгради и други, се транспортират до съществуващото разтоварище за 

строителни отпадъци и земни маси в местността „Умарски бряг“ в близост до кв. Бистрец в град 

Враца. Разтоварището е с изчерпан капацитет. 

Във връзка с предписание на Регионалната инспекция по околна среда и водите- Враца, е 

прекратено допускането изхвърлянето на отпадъци в „Разтоварище за строителни и неопасни 

производствени отпадъци” в п.и. 12259.153.4, м. ”Орешака”, в землището на гр. Враца, считано от 

27.02.2020 година. 

В изпълнение на договор № У-13 от 06.02.2019 год. да се продължават дейностите по 

механизирано профилиране на теренния профил на разтоварището, чрез запръстяване с чисти 

земни маси, организиране  система за ограничаване транспортен достъп до депото и достъпа на 

физически лица, при спазване изисквания към изпълнението на основните дейности от 

техническата спецификация към договора, като не се допуска депониране и нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци. 

През 2020 година Община Враца сключи договор с „Холсим-България“ АД за предоставяне на 

строителни неопасни отпадъци и чисти земни маси от бита, събирани от община Враца за 

приемане на територията на кариера за добив на варовик „Лиляче“, с местонахождение: 

североизточно от с. Лиляче, община Враца. 

Община Враца е идентифицирала ново място – бивша кариера (поземлени имоти №036023 и 

036024) в землището на с. Костелево, община Враца, за разполагане на площадка за рециклиране 

на строителните отпадъци и за оползотворяване на строителните отпадъци за запълване и 

техническа рекултивация на кариерата. С тези планирани действия община Враца е от малкото 

общини в страната, която разработва политика за рециклиране и оползотворяване на строителните 
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отпадъци, която ще реализира възможно най-скоро. 

Издаден е Акт за публична общинска собственост и е изготвен ПУП  за възстановяване и 

рекултивация на поземления имот. 

Според прогнозния анализ, през периода 2021-2028 г. не се очаква увеличаване на количества 

на образуваните строителни отпадъци, поради относително постоянните нива на строително-

ремонтни дейности в общината. 

Третиране на утайките от ПСОВ 

Събирането, третирането и обезвреждането на утайките от ГПСОВ представлява неразделна част 

от системата за интегрирано управление на отпадъците, като съответства на основните 

приоритети, а именно: създаване на адекватна система от съоръжения и практики за 

предварително третиране на утайки от ГПСОВ; разширяване на обхвата на прилаганите практики 

за оползотворяване и обезвреждане и изграждане на необходимата инфраструктура; намаляване на 

съдържанието на тежки метали в утайките. За управлението, в т.ч. и третиране на утайките от 

ПСОВ гр. Враца е разработена Програма за управление на утайките. Планира се утайките да се 

оползотворяват в земеделието, за рекултивация на нарушени терени и други. 

Съгласно Регионалния генерален план на обособена територия на „ВиК“ ООД, гр. Враца 

максималното прогнозно количество на утайките от ПСОВ Враца е 1681 t/y. Предвид на това, че 

не се планира изграждане на други пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на 

общината и прогнозите за населението са негативни, не се очаква увеличаване на генерираните 

утайки от ПСОВ. 

Схеми за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци, както и финансиране на 

тяхното управление 

Община Враца работи целенасочено за ефективно управление на отпадъците, генерирани на 

територията й, съобразно с йерархията за управление на отпадъците. Община Враца изпълнява 

ангажиментите си като прилага разнообразни и подходящи форми за предоставяне на услугите и 

извършване на дейностите – чрез структурни звена в общинската администрация, чрез възлагане 

по реда на ЗОП, включително на общински дружества, и чрез сключване на договори с колективни 

организации за оползотворяване и с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци по 

ЗУО.  

 Систем

ата за организирано събиране и извозване на смесените битови отпадъци обхваща 

всичките 23 населени места от Община Враца и 100% от населението. Сметосъбирането в 

общината се извършва от Общинско предприятие БКС – гр. Враца, което работи в сферата 

на озеленяването, сметоизвозване и поддръжката на чистотата в гр. Враца.  

 На 

територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Враца е изградена инсталация 

за сепариране на битовите отпадъци.  

 Община

та предприе начални действия за осъществяване на мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци и е в процес на организиране на информационен център и 

пункт за предаване от гражданите на непотребни стоки и предмети с цел повторната им 

употреба.  

 Община

та е сред малкото общини в страната, които са осигурили контейнери за разделно 

събиране на текстилни отпадъци. Количеството на събраните отпадъци през 2015 г. е 

12,5 т.  

 Общин

а Враца е организирала разделно събиране на битови отпадъци, обхващащо почти 

всички отпадъчни потоци.   

 Общин



 

ата е осигурила действащи площадки на територията на гр. Враца
62

 за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата и е изпълнила 

задълженията си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. На площадките гражданите могат да 

предават едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло, отпадъци от кожа и текстил, както и някои видове масово 

разпространени отпадъци (ИУЕЕО, НУБА, излезли от употреба гуми (ИУГ), излезли от 

употреба моторни превозни средства (ИУМПС)). Община Враца има сключени договори с 

организации по оползотворяване за всички видове масово разпространени отпадъци. 

Количествата на разделно събраните рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло 

и метали (185,5 т. през 2014 г. и 151,8 т. през 2015 г.) все още са недостатъчни, за да 

допринесат за изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци, като е налице 

намаляване на количествата разделно сбрани и предадени за рециклиране отпадъци. През 

2015 г. са събрани около 14,1 т. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и 3,2 т. 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).  

 Изграде

на е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като за целта общината е 

сключила договор с „Екопак България“ АД - организация за оползотворяване на отпадъци 

от опаковки, която финансира дейността изцяло за своя сметка.  

 Все още 

не се предоставят услуги за разделно събиране и транспортиране на био отпадъци 

(зелени, хранителни и др.), тъй като не е въведена в експлоатация необходимата 

инфраструктура за компостиране на био разградими отпадъци и зелени отпадъци. 

Действия в тази посока вече се предприемат (осигуряването на необходимата 

инфраструктура ще се осъществява на регионален принцип). В процес на изграждане на 

инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца (проект, 

започнал на 20.11.2018 г., на стойност 5 845 347,29 лв. , финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“). Предвижда се компостиращата инсталация да бъде 

с капацитет 8000 тона годишно и да обслужва 80 777 жители на двете общини – Враца и 

Мездра.  

 Предва

рително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране се извършва чрез 

сепариране и предаване на отделените материали за рециклиране или оползотворяване. За 

целта община Враца е сключила договори с външни изпълнители. Все още не се извършва 

стабилизиране на биоразградимата фракция отделяна от сепариращата инсталация. От 2019 

година се експлоатира от „Екопроект“ ООД, търговско дружество със сто процента 

общинско участие, създадено за целите по третиране на отпадъци на РДНО. 

 Регион

ално депо за твърди битови отпадъци „ЕКОПРОЕКТ” ООД
63

 (седалище и адрес на 

управление гр. Враца, местността „Пискавец”) е с основен предмет на дейност управление 

на депо за неопасни отпадъци Враца – Мездра, събиране, съхраняване и обезвреждането им 

и всички междинни операции, както повторното им използване, рециклиране, 

възстановяване или производството на електроенергия и материали от отпадъци. 

Съдружници в дружеството са Община Враца със 75% и Община Мездра с 25% от капитала 

 Регион

ално депо за отпадъци – Враца - изградено през 2000 г. със средства от Министерство на 

околната среда и водите – Национален фонд за опазване на околната среда, общини Враца 
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и Мездра, Министерство на околната среда и енергията (DEPA) и програма DANCEE 

(Дания). Отчитайки принципите на Европейското и Национално законодателство, със 

средства на Държавния бюджет на Република България от ПУДООС, е изграден Завод за 

сепариране като в експлоатация е пусната инсталацията за предварително сепариране на 

твърди битови отпадъци и отделяне на рециклируеми компоненти, която започна работа на 

06.03.2014г. След проведена обществена поръчка същият се експлоатира от външна фирма 

за период от 5 години , до март 2019 година..  

 През 

2020 г. започва поставянето на първите 5 подземни контейнера в град Враца. Предстои 

закупуване на още 15 броя. В допълнение, общините Враца и Мездра възнамеряват да 

кандидатстват с проект по Норвежкия механизъм за закупуването на още контейнери за 

подземно монтиране, които ще бъдат разположени около детски и учебни заведения и ще 

се използват за разделно събиране на отпадъците. Основната цел при внедряването на 

системата за сметосъбиране, като се използват съдове за подземен монтаж, е намаляването 

на възможността за замърсяване около контейнерите и по-голяма ефективност при 

управлението на отпадъците. Вместимостта на всеки един съд е три пъти по-голяма, в 

сравнение с използваните в момента контейнери за битови отпадъци. Сметоизвозването на 

новите съоръжения ще се извършва със специализирана техника на Общинско предприятие 

БКС. 

Финансиране и административен капацитет за управление на отпадъците 

Принципите „замърсителят плаща“ и „разширена отговорност на производителя“ се реализират 

чрез административни разпоредби и икономически инструменти: такси за услугите, продуктови и 

други екотакси, такси за депониране, плащане при изхвърляне и др.  

Събираемостта на такса битови отпадъци е относително постоянна и клони към 65%, като 

приходите от нея не покриват разходите за управление на отпадъците. Основните 

приходоизточници за финансиране на управлението на битовите отпадъци, както за всички 

общини, така и за община Враца, са такса битови отпадъци и безвъзмездни финансови средства от 

държавния бюджет и европейски фондове. Община Враца е предоставила възможност на лицата 

да заплащат ТБО на основа на количеството генерирани отпадъци, а в случаите, когато това е 

невъзможно - на основа на данъчна оценка и отчетна стойност на имота.  

В следващите години ще е необходимо да се увеличи събираемостта и съответно приходите от 

такса битови отпадъци, за да може да се покрият инвестициите и оперативните разходи за 

експлоатация на съоръженията. Регистрирано е отклонение от принципа „замърсителят плаща“. 

Коефициентът на ефективност на приходите показва неблагоприятен тренд на нарастване. В 

следващите години ще е необходимо да нарастват приходите от такса битови отпадъци, за да се 

покрият разходите за инвестиции и оперативните разходи за експлоатация на ново изградените 

съоръжения. Общината трябва да преразгледа начина на определяне и размера на ТБО, така че да 

осигури пълно покритие на разходите за дейностите по отпадъци. Към момента определеният 

размер на такса битови отпадъци е над два пъти по-нисък от средногодишния праг на поносимост 

на домакинствата в област Враца. 

Община Враца има създадено специализирано звено инспекторат, което осъществява 

единствено контролни функции – както във връзка със спазване на националната и общинската 

нормативна уредба за отпадъците, така и по изпълнение на други общински наредби. 

Инспекторатът е обезпечен с необходимия персонал и материално-технически ресурси - техника 

за мобилно видеонаблюдение, автомобил за контролната дейност на терен и други.  

Необходимо е увеличаване на служителите-експерти по различните компоненти на околната среда 

в специализираната администрация за следене, анализиране и прилагане на екологичната 

законодателство.  

Община Враца следва да изгради единна информационна система за управление на 

отпадъците, която да обхваща всички процеси и да позволява автоматизирано въвеждане и 

управление на данните, улеснявайки изготвянето на отчети, справки и др.  



 

Сред препоръките, залегнали в Програма за управление на отпадъците на община Враца за 

периода 2021-2028 г. е общината да планира периодично набиране на качествена информация 

чрез провеждане на анкети сред населението или друга форма относно равнището на 

удовлетвореност от предоставяните услуги по управление на отпадъците. В резултат на 

проучването на Община Враца от януари 2021 г., незадоволителната чистота е посочена като 

основен проблем в общината от 48,8% от анкетираните жители, което го нарежда на 13 място (от 

15). За жителите на кв. Химик, Младост и Околчица значимостта на този проблем е значително 

по-високо оценена спрямо средното ниво – съответно 95%, 95% и 87%. Подобряването на 

сметосъбирането и транспортирането на отпадъците в населеното място е поставен на девето 

място (от 10) сред приоритетите в дейността на общината за 2021-2027 г. от анкетираните жители 

със средна оценка 6,7. Сметосъбирането и транспортирането на отпадъците е най-важно за 

жителите на кв. Химик (7,7) и най-маловажно за жителите на кв. Дъбника (5,2). 

РИОСВ – Враца ежегодно осъществява планов и извънреден контрол с цел предотвратяване 

на проблеми, свързани с управлението на отпадъците и отчитане на съответствието на 

предприетите мерки от местната администрация и юридическите лица, генератори на отпадъци с 

изискванията на действащите нормативни разпоредби. От страна на инспекцията се осъществява 

контрол на обекти и посредством съвместни проверки с представители на други институции, както 

и своевременна реакция на всички постъпили жалби и сигнали. 

Информиране на обществеността
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В резултат на анализа на текущото състояние относно информационната политика на Oбщина 

Враца в сектор отпадъци са изведени следните основни изводи: 

 Общин

а Враца има дългогодишен опит и устойчива практика за информиране на 

обществеността и провеждане на публични обсъждания и консултации във връзка с 

планиране и изпълнение на общинските политики, включително в областта на опазване на 

околната среда и управление на отпадъците. Общината провежда обществени обсъждания 

с различни групи заинтересовани страни във връзка с приемане на стратегически и 

програмни документи, както и местни наредби; 

 Общин

ата е сред малкото общини, които поддържат на интернет страницата си секция 

„Екология“ с разнообразна и актуална информация относно различни аспекти от 

управление на отпадъците. Този систематизиран подход улеснява достъпа до информация и 

повишава осведомеността на жителите на общината относно необходимостта от 

екологосъобразно управление на отпадъците; 

 В 

община Враца съществува устойчива практика за подпомагане на жителите в 

изпълнение на малки инвестиционни проекти, осъществявани на територията на 

общината. Ежегодно Общински съвет Враца отделя финансови средства в общинския 

бюджет за осъществяване на Програма „Малки граждански инициативи“. Целта на 

Програмата е да се утвърдят социални практики в грижата за опазване, възстановяване и 

обогатяване на околната среда, като Програмата допринася и за създаване на екологично 

съзнание сред населението; 

 Все 

още липсват целенасочени кампании за повишаване на общественото разбиране за 

необходимостта от предотвратяване образуването на отпадъци. Не се провеждат 

допитвания сред населението относно тяхното мнение за предоставяните услуги и дейности 

във връзка с отпадъците. Необходимо е Общината да планира и провежда целенасочени 

кампании за предотвратяване образуването на отпадъци и за разделно събиране на 

специфични видове отпадъци, включително във връзка с планираното въвеждане на 
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система за разделно събиране на биоразградими и био отпадъци, като прилага подходящи 

стимули за специфични целеви групи.  За целта Общината може да използва и натрупаните 

средства от отчисления по чл.64 от ЗУО; 

 Необхо

димо е създаването на партньорства между институциите, бизнеса и научните среди за 

намаляване на отпадъците и ресурсната ефективност. 

Положителни констатации: 

 Община 

Враца е обезпечила управлението на отпадъците със стратегически и нормативни 

документи, които съответстват на целите и нормативните изисквания на националната 

политика в сектор отпадъци. 

 Изпълн

ена е целта за намаляване на количества на депонираните биоразградими отпадъци за 2018 

г. 

 По-

голямо количество отпадъци предадени за рециклиране и оползотворяване; 

 По-

голяма отговорност от юридическите лица по отношение на документирането на 

дейностите с отпадъци; 

 По-

добри резултати от съвместна дейност по контрола на обекти, извършващи дейности с 

отпадъци за отпадъци осъществяван от РИОСВ – Враца, ТД „Национална сигурност“ гр. 

Враца и ОД на МВР - Враца. 

Проблеми, върху които да се обърне повече внимание: 

 Ефекти

вността на приходите за управление на отпадъците е ниска; 

 Същест

вуват пропуски в капацитета на общината за управление на отпадъците, свързани с 

информационното осигуряване и контролната дейност;  

 Все още 

има наличие на нерегламентирани замърсени територии; 

 Не се 

почистват своевременно замърсените пътища с отпадъци, което е задължение на 

собствениците на пътищата. Все още се допуска изхвърляне на смесени битови отпадъци на 

нерегламентирани места - пътни отбивки и канавки; 

 Липсата 

на депа за строителни отпадъци води до неконтролираното им изхвърляне от граждани и 

фирми, формиране на нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на 

населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места; 

  

Незаконно разкомплектоване на автомобили в съществуващи автокъщи и сервизи. 

 5.8. Акустична среда - шум, източници на шум и влияние върху населението 

Шумът в околната среда, причинен от транспортните, промишлените и ремонтните дейности, е 

един от главните екологични проблеми в урбанизираните територии.  Шумът е един от основните 

фактори с неблагоприятно въздействие върху населението в големите градове. Развитието на 

промишленото производство, интензивното развитие на пътническите, товарните и въздушните 

транспортни средства и масовият градски транспорт, са източници на шум, които предизвикват 



 

сериозни смущения върху хората. 

Вредното влияние на шума зависи от неговите физически характеристики. Най-дразнещи са 

високите честоти, а най-неприятни усещания предизвикват шумове, чиито ниво и спектър се 

променят непрекъснато и неравномерно. Високите шумови натоварвания довеждат, при 

продължителна работа в среда с шум85 dB(А), до отслабване на слуха с 15 dB за честоти от 500 до 

2000 Hz. Шум с такова ниво е често срещано явление по натоварените градски магистрали, в 

средно шумни производства, незаглушени големи помещения. Тези нива са по-високи в много 

заведения, а нива от 90-100 dB(А) са обичайни в дискотеки, на концерти и др. 

Източниците на шум в община Враца са от различно естество: 

 От 

транспорт - основните източници на шум в града са транспортните средства. 

Интензивният автомобилен трафик е основният фактор, който влияе върху акустичната 

среда на града. Автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на 

движението, скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност 

на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната 

настилка, ситуационното и нивелетно разположение на пътя и характера на терена встрани 

от него. Основният шумов фон се създава от автомобилите – леки и товарни, и тези на 

масовия градски транспорт. През последните години в резултат на масовия внос на 

автомобили предимно „втора употреба” автомобилният парк е основно подменен. Въпреки 

че повечето от автомобилите са втора употреба, нивото на излъчвания от тях шум е 

значително по-ниско от използваните преди това, но същевременно техният брой се 

увеличава интензивно.  

 От 

битов характер - строителни и ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, събиране на 

сметта, игри на деца (училища, детски градини, детски площадки), разговори, викове, и др. 

Тук се включва и шума, излъчван от заведения за обществено хранене, увеселителните 

заведения, различните сервизи и авторемонтни работилници, разположени в 

непосредствена близост до жилищни сгради.   

 Индуст

риален шум - Шумът от производствените дейности е на трето място. В голямата си част 

те са обособени в промишлените зони и/или са извън границите на населеното място. 

Проблем биха могли да създават малки производствени предприятия, разположени в 

близост до жилищните сгради, а именно предприятия за алуминиева дограма, 

дървообработващи предприятия и др.  

Шумовото натоварване в града се контролира от Дирекция „Опазване на общественото здраве“ 

съвместно с Дирекция „Лабораторни изследвания“ на РЗИ. РЗИ-Враца провежда ежегодно 

мониторинг на шума, който се изразява в системни наблюдения за определяне нивата на шумовото 

натоварване, средно часовата интензивност на движението и структурата на транспортния поток в 

урбанизираните територии, тоест в населените места в обхвата на агломерация Враца. От анализа 

на мониторинга през 2019 г., проведен от РЗИ-Враца е видно, че се наблюдава понижение на 

измерените шумови нива в някои от пунктовете в сравнение с предходната 2018г., вследствие 

приключилата рехабилитация на пътната настилка на по-голяма част на уличната мрежа в гр. 

Враца. РЗИ Враца е провела измервания на градския шум в общо 15 пункта. 

Таблица 33. Шумово ниво в гр. Враца през 2019 г. на улици с интензивно движение на МПС и 

висока гъстота на обитаване. 

Пункт (вид, адрес) 

измерена/ 

изчислена 

стойност 

Норма 
над/под 

нормата 

I. Пунктовете върху територии, 

прилежащи към пътни, железопътни и 

   



 

въздушни трасета. 

1. Пунктове върху територии, 

подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 

   

1.1. пл. ”Руски” — НУ „Св. 

С.Врачански” 

65,3 dB 60 dB над норма 

1.2. Червения площад - ул. „В.Зарков“ 59,2 dB 60 dB под норма 

1.3. бул. „М.Орозов”-Бубарска станция 69,4 dB 60 dB над норма 

1.4. бул. „Демокрация” ППМГ 

”Иван.Ценов” 

64,4 dB 60 dB над норма 

1.5. бул. „2-ри юни” Първа частна 

МБАЛ База 2 

64,2 dB 60 dB над норма 

1.6. Надлез КАТ - бл.50 63,0 dB 60 dB над норма 

2.Пунктове върху територии, подложени 

на въздействието на релсов, 

железопътен и трамваен транспорт 

   

2.1. ул. „В. Кънчов”-Митница 63,7 dB 65 dB над норма 

3. Пунктове върху територии, 

подложени на въздействието на 

авиационен шум . 

   

II. Пунктовете върху територии с 

промишлени източници на шум -

производствено-складови територии и 

зони. 

   

III Пунктовете върху територии, 

подлежащи на силена шумозащита 

   

1. Жилищни зони и територии    

1.1. ж.к. ”Дъбника” м/у бл.17 и бл.15 58.7 dB 55 dB над норма 

1.2.СУ ”В. Кънчов"- ул. „"Ст. Заимов” 53.5 dB 55 dB под норма 

1 .З. ж.к. ”Младост”- бл.8 и бл.9 48.2 dB 55 dB под норма 

1.4. ж.к.”Сениче” бл. 57 53.3 dB 55 dB под норма 

1.5. ж.к. ”Дъбника” СУ ”Д.Тодоров”    

1.6. ул.”К. Бързаков"- жк. ”Младост” 53.3 dB 55 dB под норма 

1.7. РЗОК - ул. ”Веслец” 56.6 dB 55 dB над но ма 

2. Зони за обществен и индивидуален 

отдих 

   

3. Зони за лечебни заведения и 

санаториуми 

   

3.1. СБАЛПФЗ -ЕООД ул.”Леонова” 59.4 с1В 45 dB над норма 

4. Зони за научно-изследователска 

дейност 

   

5.Тихи зони, извън урбанизираните 

територии 

   

Общ брой на пунктовете с нивата над но 

мата 

  
9 

Източник: Община Враца 



 

Извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са превишени в 9 бр. от 

контролните пунктове в гр. Враца, което представлява 53,0 % от общия брой контролирани 

зони.
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Съгласно Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ. бр.74/2005г.), РИОСВ- Враца 

извършва мониторинг, оценка и контрол на шума излъчван в околната среда от промишлени 

инсталации и съоръжения. Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ. 

Приоритетно са проверявани оператори- източници на промишлен шум излъчван в околната 

среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, предотвратяване или 

намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии.
66

 РИОСВ- Враца контролира 

шума излъчван в околната среда от дейността на 35 броя оператори.  

Извършени са 26 броя планови проверки по вреден физичен фактор „Шум“, седем, от които са в 

община Враца, а именно:  

 „Атама

р” ООД, с. Паволче, общ. Враца - специализирано в производство на мебели и дограма;  

 ЕТ 

„КАМ- Никола Стойков“ база гр. Враца - специализирано в производство на мебели за 

офис обзавеждане;  

 „Центр

омет” АД, гр. Враца - специализирано в производство на центробежно лети метални 

изделия; 

 „Враца- 

Старт” АД, гр. Враца - специализирано в производство на метални отливки от черни 

метали;  

 „Беана- 

Враца” АД, гр. Враца - специализирано в производство на безалкохолни напитки;  

 „Галакт

ика 03” ЕООД, гр. Враца - специализирано в производство на бетонови разтвори и 

строителни изделия;  

 ТЕЦ 

„Градска“ към „Топлофикация - Враца” ЕАД, гр. Враца - специализирано в производство и 

пренос на топлинна и електрическа енергия. 

По данни на РИОСВ Враца, в резултат на анализа от проведения мониторинг, по фактор „Шум“ 

през 2019г., както и през 2018г. няма издадени предписания, наложени глоби или 

имуществени санкции на оператори, излъчващи промишлен шум в околната среда.  

По вреден физичен фактор „Шум” през 2019 г., както и през 2018 г. е осъществен контрол на 

всички Дружества, заложени в годишните графици за извършване на мониторинг на нивата на 

шум, излъчван в околната среда от промишлени източници. Извършени са заложените в плана за 

контролна дейност комплексни и планови проверки. Няма констатирани наднормени нива на 

промишлен шум излъчван в околната среда в проверените Дружества, по Наредба 6. 

 5.9. Природна и техногенна радиоактивност
67

 
68

 

Наблюденията за състоянието на радиационния гама-фон в Република България се осъществяват 

чрез администрираната от ИАОС към МОСВ Национална автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фон в реално време, посредством 26 локални мониторингови 

станции (ЛМС), обхващащи цялата територията на страната. Изграденият в ИАОС център е част 

от единната Европейска система за информация и обмен на данни. Една от сондите на 

                                                 
65

 Програма за опазване на околната среда на община Враца за периода 2021-2028 г. - стр.89 

66 РИОСВ Враца - Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г.- стр. 101  
67 Община Враца 

68 РИОСВ Враца 



 

автоматизираната система се намира в гр. Враца. Данните се изпращат чрез радиовръзка в реално 

време в ИАОС – София. 

Наблюденията на радиационните параметри на основните компоненти на околната среда на 

територията на РИОСВ- Враца се извършват от „Лаборатория за радиационни измервания“ към 

Регионална лаборатория - Враца.  

В допълнение във връзка с дейността на АЕЦ „Козлодуй” се извършва и радиологичен 

мониторинг на необработваеми почви и дънни утайки.  

Направените измервания през 2019г.
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 за състоянието на радиационния гама-фон в постоянните 

пунктове за пробовземане на територията на област Враца показват, че мощността на 

еквивалентната доза е в границите на характерните естествени стойности за съответните пунктове 

и конкретните метеорологични условия- от 0,11 µSv/h до 0,20 µSv/h. През същата година по 

показател обща алфа и обща бета активност са анализирани 104 броя водни проби по НСМОС 

от територията на РЛ- Враца в 3-100км зона на АЕЦ „Козлодуй” и не са констатирани 

отклонения от обичайните стойности за обща алфа и обща бета активност за пунктовете. Взети са 

8 броя водни проби за определяне специфична активност на естествени и техногенни 

радионуклиди (Cs 137) от р. Дунав при гр. Козлодуй- пристанище и р. Дунав при гр. Оряхово- 

пристанище. Не са констатирани отклонения. 

Резултатите от радиологичния мониторинг на околната среда през 2019г. показват, че 

радиационният гама фон в област Враца е в границите на характерните за страната фонови 

стойности. Те не се различават от тези през последните години. 

През третото тримесечие
70

 на 2020 г. от територията на област Враца са взети и анализирани 3 

броя проби подземни води (фонов мониторинг). Общата бета активност не превишава 

допустимите стойности. Общата алфа активност е под границата на количествено определяне на 

метода (МДА< 0,04 Bq /l). Наредба №1 от 10.10.2007 за проучване, ползване и опазване на 

подземните води, Приложение №1 към чл.10, ал.2, т.1. 

 Нейони

зиращи лъчения 

Не йонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не 

предизвикват йонизация в средата, през която преминават. 

Електромагнитното поле (ЕМП) е съвкупност от електрично и магнитно поле и се разпространява 

в пространството във вид на електромагнитни вълни. Спектърът на не йонизиращите 

електромагнитни излъчвания включва ултравиолетовите, видимите, инфрачервените лъчи и 

радиовълните. 

Открит остава въпросът за въздействието на електромагнитните излъчвания от многобройните 

антени и базови станции на мобилните оператори в населените места.  

На територията на Община Враца съществуват десетки източници на ЕМП, които не са 

картотекирани. Основен проблем е многообразието както на експлоатираните 

телекомуникационни системи, така и на ползвателите – ведомства, фирми (частни и държавни), а 

също така и тяхната динамика, във функционален и териториален аспект.   

Като цяло източниците на електромагнитни полета в община Враца могат да се обобщят в 

следните категории:  

 радиоп

редаватели на къси, средни и дълги вълни;  

 частни 

радиостанции на УКВ;  

 телевиз

ионни предаватели и ретранслатори;  
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 електро

проводи;  

 трафоп

остове, захранващи жилищни квартали;  

 базови 

централи за мобилни комуникации – Мтел, Виваком, Теленор;  

 късовъл

нови и УКВ системи за мобилни комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и 

др.;  

 радарни 

системи на КАТ, за ТВ и други сателитни връзки. 

Към източниците на електромагнитни полета могат да се отнесат и уредите за ежедневна 

употреба, като:  

 монито

ри на компютри;  

 битови 

електрически уреди;  

 електро

разпределителни системи в сгради;  

 подово 

отопление;  

 мобилн

и комуникационни устройства.  

През последните години се наблюдава неимоверно нарастване на броя и видовете източници на 

електрически и магнитни полета (ЕМП), използвани в бита, за производствени, медицински, 

търговски и др. цели. Такива са радиото, телевизията, мобилните телефони, компютрите, 

различните видове електродомакински уреди, в т.ч. микровълновите печки, радари и др. 

Мерки, свързани с опазване на околната среда на територията на община Враца 

Общински програми:  

1) Програ

ма за опазване на околната среда на община Враца 2021 – 2028 г. 

Заложените в програмата цели и очаквани резултати са в съответствие с Националната стратегия 

за околна среда, Националния план за действие и приложимото секторното законодателство. 

Програмата за опазване на околна среда на община Враца е основен документ при прилагане на 

политиките по околна среда на общинско ниво.  

Общото виждане и очакване за развитие на община Враца в рамките на следващите 5 години може 

да се формулира като: 

 Поддър

жане на високо ниво на качество на атмосферния въздух 

- Изпълн

ение на мерки за запазване и допълнително подобряване на качеството на атмосферния 

въздух, чрез допълнително намаляване на емисиите на вредни вещества от автомобилния 

транспорт и битовия сектор; 

- Подобр

яване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия; 

- Инфор

мираност на населението, повишаване на екологичната култура; 

 Подобр



 

яване на системата за управление на отпадъците 

- Увелич

аване дела на отделените за рециклиране и оползотворяване смесени битови отпадъци; 

- Предот

вратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 

- Подобр

яване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на 

отпадъците; 

- Еколого

съобразно обезвреждане на отпадъците; 

- Правно 

регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството 

и политиката в областта; 

- Осигур

яване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 

- Въвежд

ане на информационни системи за събиране на информация за отпадъци; 

- Укрепв

ане на административния капацитет за управлението на отпадъците; 

- Увелич

аване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на 

производителя” и “замърсителят плаща”; 

- Увелич

аване на дела на участието на обществеността в прилагане политиките по управление на 

отпадъците; 

 Съврем

енен стандарт на живот чрез подобряване на ВиК инфраструктурата 

- Осигур

яване на достатъчни количества питейна вода за всички населени места на територията на 

общината; 

- Подобр

яване на ВиК системата в общината; 

- Формир

ане на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси; 

- Запазва

не и подобряване качеството на подземните и повърхностните води; 

 Полит

ика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на стопанските 

отрасли на местно ниво 

- Прилаг

ане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване /ОВОС, ЕО, 

Разрешителни режими и др./; 

- Развити

е на екологично чисти земеделие и животновъдство; 

- Запазва

не на околната среда в туристическите райони; 

- Опазва

не и поддържане на богатото биологично разнообразие; 

- Съхран

яване и опазване на защитените територии и зони; 



 

- Осигур

яване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси; 

 Участи

е на обществеността при решаване на проблемите на околната среда 

- Повиша

ване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда; 

- Привли

чане на обществеността в процеса на вземане на решения и съставяне на екологична 

политика; 

- Повиша

ване на екологичната информираност и образование на населението; 

- Създава

не на условия за включване на населението в инициативи по опазване на околната реда; 

- Запозна

ване на населението с най-актуалните насоки в сферата на опазването на околната среда; 

- Провеж

дане на информационни кампании и обучения на подрастващото поколение за опазване на 

околната среда и прилагане на интегриран подход. 

Планът за действие обхваща периода 2021 – 2028 година и включва основните мерки и дейности, 

предвидени за изпълнение, а именно:  

 Дейнос

ти в областта на атмосферния въздух (2019-2023г.); 

 Еколого

съобразно решаване на проблема с третирането на отпадъците (2021-2028 г.); 

 Зелени 

системи. Защитени територии и биоразнообразие (2021-2028 г.).  

В съответствие с Общинската програма за опазване на околната среда 2017-2020 са разработени 

допълнителни програми и планове.  

2) Програ

ма за управление на отпадъците до 2020 г. и Програма за управление на отпадъците за 

периода 2021-2028 г. 

Целите на Общата Програма за управление на отпадъците на община Враца за периода до 2028 г. 

са в синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 2021 - 2028 г. 

Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е: Общество и 

бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във 

всички процеси и нива. 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел и 

съответстващите на тях програми от мерки, са: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

 Програ

ма за предотвратяване образуването на отпадъци с подпрограма за хранителните отпадъци. 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци  

 Програ

ма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите 

отпадъци.  

 Програ

ма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради.  



 

 Програ

ма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО с подпрограма за 

управление на опаковките и отпадъците от опаковки. 

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци 

 Програ

ма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.  

3) Дългос

рочна (2021-2030) и краткосрочна (2019-2022) програма за насърчаване на 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 

Ефективното използване на енергийни ресурси, производството и доставката на енергия се 

превръщат в приоритет на общинските власти. Енергийното планиране и осигуряване на 

енергийна независимост са един от основните компоненти на политиката за устойчиво развитие на 

всяка община. 

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката за 

устойчиво развитие на Община Враца. 

Интегрираният национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. на Република 

България (ИНПЕК) дефинира националните приоритети в областта на енергетиката: 

 Повиша

ване на енергийната сигурност, чрез устойчиво развитие на енергетиката; 

 Развити

е на интегриран и конкурентен енергиен пазар;  

 Използв

ане и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, капацитета на мрежите и 

националните специфики; 

 Повиша

ване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови технологии за 

постигане на модерна и устойчива енергетика; 

 Защита 

на потребителите, чрез гарантиране на честни, прозрачни и недискриминационни условия 

за ползване на енергийни услуги. 

В съответствие с ИНПЕК е разработена и нова енергийна политика на община Враца, основана на 

два главни приоритета: 

Приоритет 1: Използване на местните енергийни ресурси за повишаване дела на 

възобновяемите източници в брутното крайно потребление на енергия. 

Приоритет 2: Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за 

подобряване на средата за живот и труд в общината. 

4) „Актуа

лизирана програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Община 

Враца за периода 2019-2023 г.” 

Програмата се изпълнява от Община Враца за достигане на нормата по отношение на 

замърсителя фини прахови частици. Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за чистотата 

на атмосферния въздух, изпълнението на мерките от програмата следва да доведе до ежегодно 

намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества и на средногодишните нива на 

замърсителите в случаите, когато те са над определените норми за качество на атмосферния 

въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг - част от Националната система за мониторинг 

на околната среда на територията на общината. 

Мониторинг на качеството на атмосферния въздух на гр. Враца се осъществява чрез Автоматична 

измервателна станция (АИС) "ЖП Гара"- Враца, контролираща следните замърсители: серен 

диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и озон, като 



 

превишения са констатирани само по показателя ФПЧ10. 

Някои от мерките, предвидени в актуализираната програма включват:  

 поетапн

о увеличаване броя на домакинствата, отопляващи се на газ или ТЕЦ от централен 

източник;  

 изпълне

ние на проекти за обновяване на общите части и саниране на многофамилни жилищни 

сгради;  

 системн

о машинно миене (и машинно метене с ръсене на вода) на уличната мрежа и улиците, по 

които се движи обществения транспорт; 

 повиша

ване контрола върху изпълнението на дейностите по мокро метене и миене на уличната 

мрежа и обществените територии с приоритетно прилагане целогодишно на мокро 

почистване; 

 огранич

аване използването на инертни материали и замяната им с химически заместители при 

зимното поддържане на уличната мрежа;  

 стимул

иране посредством данъчни облекчения на собствениците, ползващи стандартизирани 

и/или ниско емисионни горива, стандартизирани горивни инсталации и/или локални 

пречиствателни съоръжения към тях;  

 активна 

информационна кампания за насърчаване ползването на обществения транспорт;  

 продъл

жаване газификацията на жилищни и обществени сгради;   

 въвежд

ане на изисквания и осъществяване на контрол към промишлени терени с неблагоустроени 

територии, за поддържане на обезпрашителни мероприятия и контрол за привеждането им 

и редица други, с които се цели да се предприемат действия и да се извършва по-стриктен 

контрол за намаляване влиянието на различните източници на замърсяване на атмосферния 

въздух с ФПЧ10 и др.  

5) На 

територията контролирана от РИОСВ- Враца няма общини с население над 100 000 

жители, поради което няма разработените и одобрени общински планове за действие 

за ограничаване и намаляване на шума в околната среда. 

6) Общин

ска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Враца 2019 – 2021 г. 

Проблемът с бездомните кучета във Враца се задълбочава, като главна причина за това е 

безотговорно отношение на стопаните, които не кастрират кучетата си и ги изоставят.  

На 24 септември 2019 г. отвори врати първият законен приют за бездомни животни в Община 

Враца. Той е дело на неправителствена организация и е направен от дарения и доброволчески 

труд. Намира се край село Веслец и в него могат да бъдат настанени 20 кучета.  

Община Враца все още е в процес на изграждане на собствен приют. Въпреки това тя 

съдейства с кастрация, обезпаразитяване и чипиране на животните. Общинският приют 

трябваше да бъде изграден до края на 2019 година, като решението за това беше взето на 

заседание на ОбС. Предвидените средства за него бяха 194 хил. лева. Според проекта в приюта 



 

трябва да има обособени пространство и клетки за здрави животни, терен за разходка и игри на 

животните, както и помещения за оказване на медицинска помощ и стая за персонала. 

На общинската сесията от 26 юни 2019 г. е одобрена актуализираната програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Враца за периода 2019-

2021 г. Целите ѝ са: установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и 

домашни кучета, като се гарантира безопасност за здравето на хората, за градската среда и 

европейския имидж на България; намаляване до минимум рисковете от разпространяване на 

заразни болести и развиване на чувство за отговорност у хората, отглеждащи кучета.  

7) План 

за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Враца 2013-2020 „ВРАЦА 

2020 – зелена и енерго устойчива” 

Приоритет 1 от посочения план е „Изграждане и развитие на устойчива градска среда“. Целта е 

цел 1.1. дефинирана: „повишаване на енергийната ефективност в обществената 

инфраструктура“. В тази връзка, част от списъка с основни проекти към ИП на периода, 

разработена в ИПГВР 2014-2020, включва проектни предложения в следните инвестиционни 

приоритети: Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни 

сгради“ в т.ч. „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ и „Енергийна 

ефективност в административни сгради на общинската администрация“.  

Подготвени и подадени за оценка са 5 проекта (четири, от които касаят енергийна 

ефективност на сгради) от основните проекти по ИП на Община Враца. Проектните 

предложения са одобрени и на 02.05.2017 г. са подписани договори за безвъзмездна финансова 

помощ (ДБФП) по 4 от тях, както следва: 

 Проект 

BG16RFOP001-1.019-0002-C01 „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в гр. Враца - Проект 1“ на стойност 1 676 305,11 лв. (БФП 100%) – приключен; 

 Проект 

BG16RFOP001-1.019-0003-C01 „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в гр. Враца - Проект 2“ на стойност 2 323 694,78 лв. (БФП 100%) - приключен; 

 Проект 

BG16RFOP001-1.019-0004-C01 „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ на стойност 3 999 994,11 лв. (БФП 100%) – 

приключен; 

 Проект 

BG16RFOP001-1.019-0005-C01 „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на гр. Враца“ на стойност 6 975 000 лв. (БФП 100%) – приключен. 

 Проект 

BG16RFOP001-1.019-0001-C01 „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на образователни институции“ на стойност 6 385 000 лв. (БФП 

100%) е подписан на 04.10.2017 г. – временно спрян.  

Подготвен и подаден за оценка 1 проект от основните проекти по ИП на Община Враца - 

BG16RFOP001-1.019-0006-C01 "Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни 

социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно 

положение Общата стойност на проекта е 1 088 816,01 лв., като стойността на БФП възлиза на 1 

027 204,12 лв. (в изпълнение) 

В приоритет 1 от Плана е включена и мярката „Утилизиране и благоустрояване на територията 

на бившето военно поделение за изграждане на публична зона с културни, развлекателни и 

спортни обекти, места за отдих и занимания“. Тези проекти, обаче, остават нереализирани 

заради неуредени с Министерството на отбраната въпроси относно собствеността на имотите и 

обектите на негова територия. 



 

Основните резултати, които се целят включват:  

 подобря

ване комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на нормативно 

определените параметри на средата за отопление и осветление;  

 оптими

зиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на енергия от 

изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни 

периоди;  

 удълже

н експлоатационен срок на публичната инфраструктура и на техните инсталации и 

съоръжения;  

 намаляв

ане на въглеродните емисии от публичната инфраструктура. 

Други цели към приоритет 1 обхващат подобряване и увеличаване на зелената система, 

подобряване на ефективността на уличното осветление, повишаване на енергийната ефективност в 

частния сектор и газифициране на гр. Враца. 

Приоритет 2 се отнася до оползотворяване на ВЕИ в общината, приоритет 3 – развитие на 

устойчив транспорт в общината и приоритет 4 – подкрепа за управление на енергопотреблението 

на местно ниво. 

Проекти: 

1. Проект „Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и 

видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан“, по 

Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020“.  Проектът е насочен към подобряване 

природозащитното състояние на растителни и животински видове и типове природни 

местообитания, предмет на опазване на територията на ПП „Врачански Балкан”, като част от 

защитени зони по директивата за птиците и местообитанията от мрежата „Натура 2000“. 

Предвидени са четири дейности свързани с преки мерки за опазване видове и местообитания. В 

рамките на проекта ще бъдат предприети действия за надграждане на предходни проекти за 

подпомагане на популациите на лешоядни видове - белоглав лешояд (Gyps fulvus), Египетски 

лешояд (Neophron percnopterus) и Планински кеклик (Alectoris graeca graeca). За лешоядните 

видове ще бъдат ремонтирани волиери и площадка за подхранване, извършени проучвания, 

изградена нова площадка, доставено необходимо оборудване и осигурено подхранване. В резултат 

на проекта ще бъдат осъществени преки мерки за подобряване на природозащитното състояние на 

4 вида и 8 местообитания. Проектът е със стартова дата 15 октомври 2018 и продължителност 53 

месеца (15 март 2023г.). Стойност на проекта: 860 132,80 лв. от които 730 602,88 лв. европейско и 

128 929,92 лв. е национално съфинансиране. 

2. Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните 

на територията на област с административен център Враца“, по Оперативна програма 

Околна Среда 2014-2020. Основна цел на проекта е изграждане, развитие и поддържане на 

споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в област Враца, чрез планиране, 

организиране и провеждане на регионална информационна кампания. На базата на предварителни 

анализи за провеждане на кампанията са определени общините Враца, Мездра, Козлодуй и Роман. 

Начало на проекта - 15 юли 2020, край - 15 януари 2022г. Стойност на проекта - 71 400 лв. от 

които 60 690 лв. европейско и 10 710 лв. национално съфинансиране. 

3. Проект на ЧЕЗ Разпределение „Опазване на защитени видове птици чрез обезопасяване на 

опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна 

България“ с бюджет 2,65 млн. лв. ЧЕЗ Разпределение инвестира в неговото изпълнение още над 

800 хил. лв. както и човешки ресурси. Проектът е съфинансиран от програма Life на Европейския 

съюз. Той стартира през октомври 2017 г. и ще продължи до декември 2022 г. Изпълнението му е 

естествено продължение на дългосрочната политика на ЧЕЗ Разпределение за опазване на 

биологичното разнообразие и защита живота на птиците. Планира се инсталиране на 4000 

предпазни и 3600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове, и 900 платформи за безопасно 



 

гнездене върху елементи на електроразпределителната мрежа. Проектът се изпълнява в 

партньорство с БДЗП. Планира се ЧЕЗ Разпределение да обезопаси 100 щъркелови гнезда на 

територията на област Враца. 

 5.10. Изводи: 

 Въздух – през последните години община Враца полага усилия за повишаване качеството 

на атмосферния въздух. Въпреки това, все още се наблюдават високи нива на фини прахови 

частици. За справяне с този проблем се предвиждат широк спектър от мерки, сред които: 

подмяна на стари и неефективни горивни инсталации, системно машинно миене на 

уличната мрежа, внедряване на енергоспестяващи мерки в жилищните сгради и др.  

 Води – в районът на община Враца съществуват условия за формиране на грунтови и 

карстови води. Те силно варират по отношение на водния дебит, което затруднява 

осигуряването на пресни питейни води и ефективното стопанисване на водните ресурси. 

Въпреки някои негативни тенденции, като цяло се наблюдава намаляване внасянето на 

замърсители в повърхностните и подземните водоприемници и подобряване качеството на 

водите в участъците от реките с установено трайно замърсяване. В дългосрочен план, целта 

е изграждане на инфраструктура за пречистване на отпадъчни води и засилен превантивен 

контрол на източниците на замърсяване.  

 Земи и почви - Промените в икономиката и селското стопанство и засиления екологичен 

контрол върху работещите промишлени производства водят до значително намаляване на 

натоварването на почвите, вкл. прилагане на добри практики от земеделските 

производители и арендатори, използването на съвременна техника за обработка на 

земеделските земи, правилна употреба на препарати за растителна защита и опазване на 

почвата от химическо замърсяване и пестициди.  

 Зелени площи – предприети са дейности за обновяване и разширяване на различни 

елементи от зелените площи в община Враца. Необходимо е изграждане на цялостна визия 

за разкриване на потенциала, който притежава района.  

 Горски територии - Относителният дял на горския фонд е сравнително нисък в сравнение 

с другите части на страната. През последните години, в община Враца  селското и горското 

стопанство бележи ръст в местната икономика. 

 Биоразнообразие и защитени територии – изключително природно наследство в района, 

което се нуждае от опазване и същевременно популяризиране на  богатата флора и фауна. 

Предвиждат се консервационни мерки за диви животни, растения и други в подкрепа на 

запазване на био разнообразието.  

 Отпадъ

ци – община Враца е от малкото общини в страната, която разработва политика за 

събиране/ рециклиране и/или оползотворяване на строителните и текстилни отпадъци. В 

процес на изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени 

отпадъци. Системата за организирано събиране и извозване на отпадъците обхваща всички 

населени места от Община Враца и може да се каже, че е добре организирана и работеща. 

Община Враца е сред малкото общини в страната, които са осигурили съдове за разделно 

събиране на отпадъци от текстил. Започна поставянето и подземни контейнери с цел 

намаляването на възможността за замърсяване около контейнерите и по-голяма 

ефективност при управлението на отпадъците. Проблеми за решаване са наличието на 

нерегламентирани сметища, липсата на депо за строителни отпадъци, незаконните 

автоморги, изхвърлянето на смесени битови отпадъци на нерегламентирани места. 

 Акустична среда - вследствие приключилата рехабилитация на пътната настилка на по-

голяма част на уличната мрежа в гр. Враца се наблюдава понижение на измерените шумови 

нива в някои от пунктовете в сравнение с предходни години.  

 Природна и техногенна радиоактивност – в този сектор не са констатирани отклонения, 

които биха застрашили здравословното състояние на гражданите в общината.   



 

 Община 

Враца се придържа към Програмата за управление на околната среда 2021-2028 г. и 

определените в нея визия и приоритети относно екологичната обстановка, за да се осигури 

качествена среда за живот на населението. Разработените общински програми и проектите, 

по които се работи показват, че все повече се опазването на околната среда, във всички 

аспекти, се оценява като важен фактор за развитието на стопанския живот на общината и 

подобряване на средата за задържане на населението на нейната територия. 

 

6. Анализ 

на културно-историческото наследство 

Общината е разположена в югозападната част на област Враца. С площта си от 706,236 km2, което 

съставлява 19,52% от територията на областта, заема 1-во място сред нейните 10 общини. Граничи 

със следните общини:  

 на 

северозапад – община Криводол; 

 на 

североизток – община Борован и община Бяла Слатина; 

 на 

югоизток – община Роман; 

 на юг – 

община Мездра; 

 на 

югозапад – община Своге от Софийска област; 

 на 

запад – община Вършец от област Монтана. 

Обхваща части от Предбалкана (Врачанска планина – попада в територията на Природен парк 

„Врачански Балкан”) и Дунавската равнина. Намира се на 112 км. северно от София, на около 40 

км. югоизточно от Монтана, на 14 км. северозападно от Мездра, на 80 км от ферибот на Дунав при 

Оряхово и на 83 км от речното пристанище Лом.  

Природните забележителности на територията на община Враца са пещерата „Леденика“, 

проходът Вратцата, Мемориалният комплекс „Ботев път“, Божият мост край село Лиляче, 

водопадите „Скакля“ и „Боров Камък“ и природен парк „Врачански Балкан“. Те превръщат 

общината в уникална и желана туристическа дестинация за любителите на планината, алпинизма, 

религиозния туризъм, пара и делта-планеризма, спелеологията и селския и еко туризъм. На 

разположение на туристите са ски пистите около хижа „Пършевица“, многобройните еко пътеки и 

пешеходни маршрути. Находките от известното в цял свят Рогозенско съкровище и Могиланската 

могила, разкрита в самия център на града, свидетелстват за богатата култура и бита на 

тракийските племена, населявали района. За период от близо 400 години Враца е част от Римската 

империя. След нейното разпадане, върху останките на римските крепости, славяните съграждат 

селище с име Вратица – умалително за врата в славянския език. Името е пряко свързано с формата 

на прохода Вратцата, където е разположен градът – той е тесен и дълъг и наподобява врата. През 

Средновековието селището разширява границите си и се превръща в голям център с развити 

занаяти и стоково-парични взаимоотношения. 

6.1. Анализ на дейността на местата за настаняване в община Враца 

Привлекателността на туристическия потенциал на общината се оценява и измерва чрез 

динамиката на реализираните нощувки, пренощували лица и приходите от нощувки в съответната 

община. За развитието на туристическата функция на общината от значение е и изградената 

туристическа инфраструктура. Сред нея основно място заемат местата за настаняване. За 

сравнителен план община Враца е разглеждана със съседните общини в област Видин и Монтана. 

Изчислени са и относителните показатели на предлагането: среден брой легла = брой легла/ брой 



 

места за настаняване. Анализът разкрива средно колко легла са налични в едно място за 

настаняване; период на функциониране (в дни) = брой легло-денонощия/ брой легла. Показва 

също средно колко дни на година/ месец функционират местата за настаняване. 

Трябва да се има предвид, че данните на НСИ се отнасят за всички категоризирани и 

функционирали през отчетния период места за настаняване с 10 и повече легла. В наблюдението 

се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 

10 легла, функционирали през съответния отчетен период. В показателя други места за 

краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, 

бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно 

настаняване. 

Легла-денонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от 

отчетния месец. В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени 

от гостите, без стойността на допълнителните услуги.  

Използвани са статистически данни за състоянието на хотелската легловата база в района и 

приходите от нощувки в тях по общини, които сформират района за периода от 2013 до 2018 г.  

Заетостта на леглата е изчислена чрез отнасяне на реализираните нощувки към легло-денонощията 

по години. Този метод дава възможност да се разкрият структурата на хотелската легловата база и 

нейната използваемост, динамиката в нейното развитие, взаимната връзка между заетостта на 

хотелската легловата база и приходите от туристи, както и очертаващите се тенденции.   

За последните години, съгласно данните на НСИ, в община Враца не се наблюдава нарастване на 

легловата база, нито на броя на хотелите. Броят на местата за настаняване се запазва на 

сравнително постоянно ниво. При анализа на местата за настаняване по общини, прави 

впечатление, че община Видин притежава най-голям капацитет за периода 2013 - 2018 г. Тя е 

следвана от общините Белоградчик, Монтана и Козлодуй.  

Графика 15. Места за настаняване 

 

При хотелите ситуацията е аналогична - с най-голям капацитет са представени общините Видин, 

Враца, Монтана и Белоградчик.  

Графика 16. Хотели 

 

Не се наблюдава и динамиката в броя на леглата в община Враца, те също остават сравнително 

постоянно величина. Броят на леглата в хотелската база бележи тренд на намаление през 2016 г., 

докато през следващите няколко години, се наблюдава сравнително постоянно стойности. Общият 

капацитет на всички места за настаняване в община Враца (без тези с капацитет под 10 легла) към 



 

2018 г. възлиза на 504 легла, в т. ч. 328 легла в хотелската база. При анализа на леглата в местата 

за настаняване по общини отново лидер е община Видин, следвани от общините Враца, Вършец, 

Монтана и Берковица.  

Графика 17. Легла в места за настаняване - брой 

 

При анализа на броя на леглата в хотелите прави впечатление, че община Вършец отбелязва 

сериозен ръст, което е силно обвързано със голямото предлагане в района и развитието на 

населените места и предлагането на допълнителна хотелска база в региона. При анализа на леглата 

в хотелската база трябва да се отбележи, че конкурентното предимство на община Враца  по този 

показател е значително по-голямо от това на община Монтана и Белоградчик.  

Графика 18. Легла в хотели 

 

На следващата графика е представено разпределението на нощувките според вида на 

настанителната база. От детайлните данни прави впечатление, че хотелите отбелязват сериозен 

ръст на търсенето през отделни години, като за изследвания период хотелите имат значителен 

превес. През 2018 г. реализираните  нощувки в община Враца в местата за настаняване общо са 55 

835 хил. През 2018 г. най-голям брой нощувки – 40 798 хил. нощувки - са реализирани именно в 

настанителната база на хотелите. Те представляват 73% от всички нощувки, реализирани на 

територията на общината през 2018 г. По този показател, в община Враца, се наблюдава ръст през 

2016 спрямо 2013 г. с цели 52%, след което се наблюдава намаление по този показател. Както се 

вижда от графиката, съотношението на броя  реализирани нощувки в настанителната база в района 

се запазва с отрицателен тренд през последните три години до 2018 г. Трябва да се отбележи, че в 

сравнителен план в община Враца са реализирани най-голям процент от реализираните нощувки.  

Графика 19. Реализирани нощувки в местата за настаняване – бр. 



 

 

По данни на НСИ за 2018 г. общият брой пренощували лица в местата за настаняване на  

територията на община Враца е 26 703, като за изследвания период е отчетен ръст, като за 2018 г. 

този ръст спрямо 2013 г. е с 15.9% или с 3.6 хил. души повече. В сравнителен план община Враца 

е най-предпочитаната дестинация на туристите и през 2018 г. и заема първо място. На второ място 

с далеч по-ниски стойности се нарежда община Видин, която запазва относителния си дял почти 

без промяна. На трето и четвърто място се нареждат общините Вършец и Монтана. Останалите 

общини запазват дела си в търсенето на областта спрямо 2013 г., но въпреки това общо им се пада 

доста нисък дял от посещенията и от нощувките като цяло в общото разпределение в района.  

Графика 20. Пренощували лица – бр.  

 

Анализът ясно показва атрактивността и развитостта на община Враца и на дестинациите в 

общините Видин и Монтана и Вършец. За 2018 г. община Враца остава притегателния център 

съответно с 55 хил. реализирани нощувки от посетители.  

Съгласно данните от НСИ легла-денонощията в експлоатация в местата за настаняване са 

получени, чрез събиране на броя на леглата за всеки ден на отчетния период,  през който те са 

разкрити, независимо дали са били заети или не. На данните от таблицата се вижда, че най-много 

легло-денонощия в периода 2013-2018 г. са реализирани в община Видин, следван от общините 

Враца, Вършец и Монтана.  

Графика 21. Легла – денонощия – бр. 



 

 

Община Враца изпреварва община Монтана и Вършец по отношение на реалното си предлагане 

(реално функциониращите обекти/легла), което се изразява в броя на легло-денонощията. Това се 

обяснява с данните за периода на функциониране на местата за настаняване с реалното 

предлагане, където по-големия брой легло-денонощия са отчетени за повечето месеци от годината.  

На следващата графика е представен периода на функциониране на местата за настаняване в 

района по общини. Този показател (период на функциониране (в дни) = брой легло-денонощия/ 

брой легла) показва средно колко дни на година функционират местата за настаняване. За 2018 

година този показател е 349 за община Враца.  

Графика 22. Период на функциониране на местата за настаняване 

 

Данните от проучването сочат ниска продължителност на престоя на нощуващите на посетители в 

община Враца – всеки от тях реализира средно до максимум 2.4 нощувки. Ниските средни 

стойности на престоя се дължат на големия брой нощувки, реализирани с кратък престой – до 2 

нощувки. Не се наблюдават съществени различия между общините. С най-голяма 

продължителност по този показател са общините Вършец и Козлодуй.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Графика 23. Продължителност на престоя 

 

Общините, които се намират в района, са с малко по-ниски стойности заради комбинацията от 

краткотрайни форми на туризъм, практикувани в различните туристически центрове на тяхна 

територия главно през уикенда. Престоят на туристите е екстремно кратък (под 2 нощувки) в 

общините Монтана и Берковица, които привличат главно посещения с познавателна цел през 

уикенда.  

В методологичните бележки от НСИ е посочено, че заетостта на леглата се получава като 

съотношение между реализирани нощувки и легла-денонощия в експлоатация. Заетостта е 

динамична величина и показва годишните колебания. Тя е важен индикатор за ефективността на 

хотелиерския бизнес и отразява степента, в която реално се използва съществуващият 

настанителен капацитет. Изчисленията за заетостта на местата за настаняване показва, че тя се 

натоварва слабо и неефективно. За 2018 г. за дестинация Враца този показател е 32%, за Вършец, 

Монтана и Козлодуй съответно по 27%, 13% и 26%. Изключително ниската заетост на легловата 

база е показател за непълноценното развитие в изследваните дестинации. Една от възможностите 

за увеличаване заетостта на легловата база е развитието на културно-познавателния туризъм, 

който може да се практикува целогодишно, както и да се засилят борят на пътувания над 2 

нощувки.  

 

 

 

 

Графика 24. Заетост на леглата в средствата за подслон % 



 

 

За периода 2013-2018 г. най-големи приходи от нощувки реализира община Видин и община 

Враца, съответно със стойност в размер на 1,612 и 1,486 млн. лв.  

Графика 25. Приходи от нощувки места за настаняване – лв. 

 

Може да се направи общия извод, че на база на изчисленията за заетостта на местата за 

настаняване, тя се натоварва слабо и неефективно. Ниската заетост на легловата база е показател 

за все още недостатъчно пълноценно развитие на отрасъла в общината. Общата равносметка за 

периода е положителна, но увеличението на търсенето е по-слабо в сравнение с ръста на 

предлагането. Все пак трябва да отбележим, че в сравнителен план, че община Враца показва 

сравнително балансирани показатели и използва добре туристическата си ресурсна осигуреност. 

Анализът дава право да се заключи, че е налице все още неравномерно развитие по отношение на 

легловата осигуреност, пренощувалите лица и заетостта в общината. За развитието на изведения 

като приоритетен за района планински и културен туризъм може със сигурност да се твърди, че 

съществува туристически потенциал, но в по-голямата си част той остава недоразвит и 

недооценен. 

6.2. Културно-историческо наследство 

Пластовете история, описващи региона, са представени в Регионалния исторически музей в града, 

славещ се с едни от най-богатите експозиции в страната. Над 100 000 културни ценности са част 

от основния и спомагателен фонд на музея. 2 200 от тях са в Художествената галерия. Враца е 

единственият град в България, който може да се похвали с две запазени средновековни жилищно-

отбранителни кули. Архитектурата на датираната от XVII в. Куртпашова кула напомня 

средновековен замък. Тя е една от няколко подобни, съществували по време на османското 



 

владичество. Представлява укрепено жилище на местен феодал. Един от символите на Враца – 

Кулата на Мешчиите – датира от XVI в., когато е била ползвана като укрепено жилище. В края на 

XIX в. кулата е преустроена на часовникова, ползвайки механизма от старата часовникова кула на 

града. 

Една от най-впечатляващите природни забележителности на града е проходът Вратцата. 

Отвесните, високи над 400 м скали привличат алпинисти и туристи. Националният парк 

„Врачански Балкан” предлага прекрасни възможности за селски и приключенски туризъм. Много 

добре развит е и пещерният туризъм. В региона има повече от 500 пещери, като най-известната 

сред тях е Леденика. Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. 

Враца предлага още много възможности за отдих и забавление, редица познавателни и 

туристически маршрути. Водопадът Скакля е най-високият (непостоянно течащ) на Балканския 

полуостров. До друг красив водопад – „Боров камък“ – води добре устроена еко пътека сред 

Врачанския Балкан. Природният феномен „Божият мост“ е разположен в близост до Враца, 

разположена в съседство е пещерата Понора. 

Природен парк „Врачански балкан” е един от 10-те в страната, защитен обект с международно 

значение. Паркът е с площ 30 130 хектара в землището на областите:  Враца, Монтана и Софийска 

област. В регистрите на IUCN (Международен съюз за защита на природата) паркът е отнесен към 

пета категория „Защитени ландшафти” – има национално значение и служи за туризъм, отдих и 

възстановяване. По- голяма част от територията на парка е покрита с карбонатни скали от триаски 

и юрски варовици, напукани по всички възможни посоки. В границите на Природен парк 

„Врачански Балкан” се намират едни от най-интересните пещери и пропасти – около 500.  

Проходът Вратцата се намира на 2 км югозападно от гр. Враца срещу течението на р. Лева. Това е 

най-тясната част на Згориградския пролом и е широк 30 м. Напомня скална порта, откъдето е 

дошло името Вратцата. Скалите се простират по левия бряг на р. Лева в протежение на 3 - 4 км и 

включват множество игли, стени и ръбове, които условно са разделени на 9 района с 31 масива. 

Мястото е добило популярност с названието Врачански скали или Вратцата - конкретно за скалите 

по течението на р. Лева, но те не са единствените в района на гр. Враца. Това наименование е по-

общо и включва в себе си и други обекти (по скалните масиви например над кв. Медковец и над 

бившия Химически комбинат също има прокарани алпийски маршрути). Самият проход Вратцата 

е обявен за природна забележителност. Резерватната територия обхваща карстов район с 

живописни пасажи.  

Един от най-богатите в страната на пещери, пропасти и пещерна фауна, като повечето от 

пещерните видове не се срещат никъде другаде по света. От представителите на животинския свят 

тук гнездят гарван-гробар, жълтоклюна чавка, алпийски бързолет. Територията е район на 

ловуване на скален орел, обикновен мишелов, сокол-орко и други. Срещат се пъстър пор, горски и 

кримски гущер, пепелянка и др. Голяма част от животните са включени в Червената Книга на 

Република България, като застрашени от изчезване и редки.  

Водопадът Скакля е най-високия в България и е на територията на парка. През лятото, водите му 

почти пресъхват, поради високите температура, като малката останала част от тях се разпръскват 

на миниатюрни капчици и изглеждат като облак. Най-красив е през есента и зимата, когато е най- 

пълноводен и често осеян с причудливи ледени форми. Водопад Боров камък е подходящ и за 

екстремно катерене по лед когато замръзне.  

Пещерата Леденика се намира в северозападния – Стрешерски дял на Врачанската планина, на 16 

км от гр. Враца. Входът й е разположен в най-ниската част на Леденишкия увал при надморска 

височина 830 м. Първата зала е Преддверието (най-ниската част на пещерата). През зимата и 

пролетта тази зала очарова с ледено кристалната си украса, дала името на пещерата. Няколко 

метра човек трябва да се движи ниско наведен през прохода „Плъзнята”, за да стигне до малката 

зала, която има почти кръгла форма, а след още едно стеснение се озовава в Голямата (Концертна) 

зала. Тук всичко е величествено и неповторимо, като се започне от Крокодилът, Главата на 

великана, Соколът, дядо Коледа, къщичката на баба Яга и много други образувания.  

От голямата зала през железни мостове преминаваме през Малката и Голямата пропасти, през 

коридора „Завеските” се стига до красивата „Бяла зала”. Тук могат да се видят Свекървиният език, 

Жената  на  великана,  Слонът, Къпещата се  девойка. Най-високата точка на пещерата се нарича 



 

„Седмото небе” – достъпно само за най-запалените туристи. Температурата в пещерата варира от –

7
о
С до –15

о
С, до 8

о
С във вътрешността. Влажността на въздуха е 92%. Животинският свят е беден: 

прилепи, пещерни бръмбари, мокрици, паячета. Единствено тук може да се види насекомото 

„Леденикус” или „Светломразец”. От растителният свят се срещат лишеи и мъхове, които са слабо 

развити. 

Други интересни туристически обекти са къщата музей „Баба Илийца”, посветена на живота и 

делото на прословутата героиня на Иван Вазов, историческият връх Околчица съхранил за 

поколенията спомена за подвига на Христо Ботев и неговите четници. Множеството впечатляващи 

културни, исторически и религиозни паметници, природата, разпръснала богатството си докъдето 

погледът стига, и безкрайните възможности за практикуване на екстремни спортове са причина за 

интереса, който събуждат Враца и региона сред туристи от страната и чужбина.  

Етнографско-възрожденският комплекс „Софроний Врачански“ обхваща територия от 5,5 дка, 

върху която са разположени три възрожденски къщи в характерния за този район архитектурен 

стил и две обществени сгради от същия период - сградата на възрожденското училище 

„Възнесение“, къщата на фамилията Хаджитошеви, къщата на Иван Замбин, къщата на Григория 

Найденов и църквата „Св. Възнесение“. Всички те са обявени за архитектурни и исторически 

паметници на културата. 

Експозициите на ЕВК „Софроний Врачански“ показват най-характерното от традиционната 

народна култура на врачанското население, нейните регионални отлики и единството й с 

общобългарската народна култура. Изградени на принципа на историческата последователност 

при показването на етнографските процеси и явления, в хронологичен ред те обхващат времето от 

средата на XIX и първите десетилетия на XX век, когато традиционната народна култура все още 

битува активно в своя „чист“ вид, а градската култура и европейското влияние не оказват 

решаващото си въздействие и не са активизирани процесите, довели до нейното отмиране.  

Етнографския-възрожденски комплекс „Софроний Врачански“ се състои от 5 сгради, в които са се 

разгърнали последните експозиции на историческия музей. Те ни запознават със състоянието, 

многообразието и развитието на традиционната, материална и духовна култура на населението на 

този край от средата на XIX до началото на XX век, когато влиянието на европейската култура все 

още не е толкова силно. 

В сградата на училище „Възнесение“ от епохата на националното Възраждане е разположена 

основната експозиция на комплекса. Там е представена картината на народната култура на 

врачанския край, за която са характерни етническата определеност, духът на времето. 

Посетителите се запознават с типични местни занаяти, производства, културно-битови традиции. 

При организация на експозицията на етнографските материали е приложен съвършено нов подход. 

На първия етаж на сградата, в съответствие с принципа на историческата последователност е 

разположена традиционната християнска култура в нейната синкретична цялост и в зависимост от 

географската и природната среда, взаимосвързаност и обусловеност. На базата на четирите 

годишни времена и традиционния календар се проследяват много плановите етнографски процеси 

и явления. Използвани са оригинални експонати и архивни фотоматериали, фолклорни елементи, 

откъси от пътеписи на български и чуждестранни пътешественици. 

„Дико Илиев и духовата музика на Северозападна България“ - такава е темата на експозицията, 

разположена на втория етаж на сградата. Личните вещи на този самобитен творец, композитор, 

музикален педагог, фотоси и документи, записки дават представа за жизнения път на този велик 

музикант. 

Градската култура, показана в схематичен план, не претендира за изчерпателност на темата. 

Залога пада върху новите тенденции в развитието и под влиянието на европейската култура в 

духовната сфера, облеклото, интериора. 

Домът-музей на Димитраки Хаджитошин е построен през 1812 година. Неговата експозиция е 

развита в две насоки - етнографска и историческа. От една страна е показан традиционният 

интериор на врачанския дом, а от друга - се проследява богатата патриотична дейност на 

семейство Хаджитошина и преди всичко на самия Димитраки Хаджитошин. Той, например, е 

положил основите на светското образование във Враца, възглавявайки зародилата се именно тук 

борба за самостоятелност, обмисляйки план за освобождение на Северозападна България от 



 

турско иго.  

Експозицията на дома на Иван Замбин е посветена на три теми - традиционно лозарство и 

винарство, традиционно отглеждане на копринени буби и производство на естествена коприна и 

традиционно бижутерно дело. Именно тези три направления на народната материална култура 

имат дълбоки исторически корени във Врачанския край. В периода на националното Възраждане 

местната бижутерна школа се е ползвала с голяма популярност. А първата в страната станция за 

развъждане на копринени буби е била създадена именно тук във Враца. Знаменитите Врачански 

вина, коприна и бижута са били достойно оценени не само у нас, но и далеч отвъд пределите на 

нашата страна - на международни изложби в Лондон, Сейнт-Луис, Брюксел и други градове по 

света. 

Църквата „Св. Възнесение“ е свързана с апостола на свободата Васил Левски, който я е посещавал, 

идвайки във Враца по работи на революционните комитети. Домът на Григорий Найденов се 

свързва с имената на щедри дарители от врачанската градска община.  

В построеното в двора на училище „Възнесение“ помещение е разположена експозиция 

"Традиционни транспортни средства". Там посетителите могат да се запознаят с възникването и 

развитието във Враца на интересен занаят от края на XIX и началото на XX - а именно изработката 

на файтони, и в частност, файтоните на фабриката на Мито Орозов. 

Къщата на Димитраки Хаджитошев, строена през 1812г., е прекрасен образец на възрожденската 

архитектура във Враца. В чест на 100-годишнината от Априлското въстание и подвига на Христо 

Ботев и неговата чета къщата, реставрирана и обновена, официално е открита като къща музей 

„Димитраки Хаджитошев“. Експозицията в нея върви в две посоки - от една страна етнографска, 

пресъздаваща вътрешната уредба на българска градска къща от XIX в., а от друга - историческа, 

посветена на многостранната родолюбива дейност на Димитраки Хаджитошев. 

През 1976 година за историческия музей е отделено помещение в южното крило на Двореца на 

културата на площад Христо Ботев. Музеят е отворен през 1980 г., като музейната експозиция 

обхваща 9 зали и 3 къта. В зала „Праистория“ са представени оръдия на труда и предмети от бита, 

отнасящи се до епохата на Неолита. Правят впечатление великолепните по форма и декор глинени 

съдове. Не по-малко богата е експозицията на две култури от медно-каменната епоха - 

Градешница и Криводол. Изложена е битова керамика, украсена със символични елементи, 

жертвеници, уникална колекция от идолни пластики, глинени плочки, на които са изрязани 

символични знаци и пиктограми, оръжие и предмети от бита на Траките. Експозицията в зала 

„Античност и Средновековие“ също обхваща голям период от време. В раздела посветен на късно 

античната и ранно византийската епохи са показани експонати отнасящи се за I-VI век и 

илюстриращи измененията в бита, материалната и духовната култура на местните тракийски 

племена, които са настъпили след превземането на Балканския полуостров от римляните. В 

няколко витрини са изложени оръдия на труда, оръжие, керамика. Значително място е отделено на 

каменната пластика, сред чиито образци най-вече се откроява каменната група „Дионис и 

Херкулес“. Занаятите са представени с изделия от бронз, стъкло и кости. За нивото на медицината 

по онова време свидетелства колекцията от медицински инструменти. Обредните плочи, сред 

които най-интересна е „Тракийския богездач и Келтската богиня Епона“, потвърждават 

поклонението на местно- то население на различни божества. 

Разделът посветен на българското средновековие (от края на VII - до края на XIV век) е 

представен основно от археологични материали, демонстриращи богатството на материалната и 

духовната култура на нашия народ през този период. Графично е показано разположението на два 

от трите вала, които са защитавали западните граници на българското от края на VII до началото 

на IX век - Островско и Хайрединско. Върху две карти са обозначени местата на средновековните 

археологически паметници и монетните находки на територията на Врачанския край. Изложени са 

също образци на глинени съдове, оръжие, оръдия на труда, облекла, благодарение на които 

научаваме за начина на живот на българското население. Особено голямо впечатление прави 

каменният надпис, открит във Враца. Там за първи път се споменава средновековното име на този 

град - Вратица. Експозицията в следващата зала е посветена на трите Тракийски съкровища, 

открити на тази територията - Бекьовско, Врачанско и Галичко. Освен изтънчените форми на 

сребърните кани и фиали от Букьовци, изображенията върху сребърни апликации от Галиче, 

вниманието привличат и сребърни и златни предмети, намерени в Могиланската гробница във 



 

Враца. Сред тях са разкошен златен лавров венец, сребърни и златни съдове, сребърен позлатен 

наколенник с фантастични изображения от тракийската митология. В отделни витрини са 

изложени монети и украшения от благородни метали, отнасящи се към късната античност и 

българското средновековие. 

На развитието на бижутерното дело са посветени три витрини, в които са изложени изделия от 

злато. В залата „Възраждане и национално-освободителна борба“, благодарение на оригинални 

предмети, илюстрации и фотодокументи се проследяват събитията в които са участвали жителите 

на Враца. Градът има съществен принос за съхранението на българската културна традиция в 

периода на османското иго, в развитието на просвещението и национално-освободителното 

движение.  

Историческият музей така също обслужва и два средновековни обекта - кулата на Куртпашови и 

кулата на Мешчиите, построени от местните феодали или военачалници от VI и VII век. Тези два 

обекта представляват интерес като архитектурно-исторически паметници. 

Читалище „Развитие – 1869“ - Враца, основано преди 135 години, е най-старият културен институт 

в града. От него са започнали всички професионални културни институти във Враца - драматичен 

театър, филхармония, исторически музей, картинна галерия. Сега читалище „Развитие“ със своя 

високо квалифициран персонал и голяма добре поддържана материална база (зали, читални, др.) 

развива сериозна дейност по разпространение на информация както под формата на обучения, 

семинари, изяви в местната и национална телевизия, така и пряко сред 2 300 читатели, щатни 

служители и самодейци. 

Бистрецки манастир Свети Иван Рилски (наричан още „Свети Иван Касинец“ и „Свети Иван 

Пусти“) е разположен в местността Касината на травертинова площадка под величествен скален 

венец във Врачанска планина от Западна Стара планина, на 6 км западно от Враца, в землището на 

кв. Бистрец. Основан е през ХVІ в. с патрон Св. Йоан Богослов и е възобновен през ХІХ в. (1867 

г.). През 1894-1928 г. е напуснат от монасите и оттогава се нарича „Пусти”, а през 1928 г. е 

осветен с ново име – „Св. Иван Рилски“.  

Манастирската черква, с размери 11,50 х 7,50 м, е построена през ХVІ в. и е еднокорабна, 

триапсидна, с купол върху висок цилиндричен барабан като е подпряна с по три контрафорса от 

северната и южната страна. Запазени са следи от два слоя стенописи – от ХVІ в. и от 1867 г. – 

варварски поругани от иманяри. В основата на скалния венец се намира плитка пещера, от която 

блика карстов извор, а по свода й са запазени останки от стенописи от 1540 г. Високо в същия 

скален венец има втора пещера – „Постницата”, която е трудно достъпна и в която според легенда 

е живял Св. Иван Рилски. През ХІХ в. в манастира е съществувала щампарница за гравюри върху 

мед. От манастирската тераса водата на карстовия извор образува красив травертинов водопад. 

Всяка година от 28 април до 1 май Враца посреща гости от цял свят, които взимат участие в 

Международния фолклорен фестивал „Врачанска пролет“, целящ популяризиране на танцовото 

изкуство на различни региони в България, както и запознаване с фолклорните традиции на 

гостуващите държави.  

На 24 май започват празниците, посветени на героичната саможертва на поета-революционер 

Христо Ботев и неговата чета – „Ботеви дни“. Програмата им включва рецитали, концерти, 

изложби, литературни четения и др. Кулминацията на празниците е тържествената митинг-заря на 

1-ви юни – официален празник на града и всенародното поклонение на връх Околчица на 2-ри 

юни. Ежегодно в периода 16-22 май се провежда Национален фестивал на малките театрални 

форми. Участници във фестивала са водещи театрални формации от страната, а през последните 

няколко години и от чужбина. От 1987 г. насам във Враца се провежда и Международният 

младежки театрален фестивал “ВРЕМЕ” – среща на млади таланти, изявяващи се в 

непрофесионални театрални групи от цял свят. Празникът на старата градска песен „Мара 

Врачанка” събира групи за стари градски песни от цяла България, които имат за цел да възродят и 

обогатят градската песенна традиция. 

Видове масов и специфичен туризъм 

В община Враца има възможности за упражняването на почти всички видове туризъм. В това 

отношение община Враца притежава значителни конкурентни предимства в сравнение с другите 

общини в областта и с други общини в страната. 



 

Пешеходен туризъм – подходящи за пешеходен туризъм са няколко основни маркирани 

маршрута – до пещерата Леденика по стръмни пътеки южно от Враца; до Гарванец – Кравя – 

Леденика; от Згориград до Леденика; Враца – Скакля – Мандрата – Селището – Йолковица; х. 

Леденика – х. Пършевица; х. Околчица – х. Пършевица; Ботева алея от “Химко“ до Избата; 

Лакатник – Миланова скала - Пършевица; маркирани пътища и пътеки до Лютаджик, Бялата вода, 

Вършец, сп. Оплетня, Елисейна и др. 

Познавателен туризъм – изградени маршрути от ДПП ”Врачански балкан”: 

1. Врачанс

ка еко пътека от Згориград да водопада “Боров камък“; 

2. Познава

телен маршрут “Карст и растителност “ в к-с “Леденика“; 

3. Горска 

пътека на приказките край Горския дом (Пършевица); 

4. Познава

телен маршрут “Ботев път“ от Милин камък до Околчица; 

Спелеология – основни обекти за спелеология са пещерите, разположени във Врачанския карст и 

в планината – около 500 на брой. 

Алпинизъм – използват се основно вертикалните скали в района на „Вратцата“ край Алпийския 

дом. Катерачните турове са над 150, с трудност от I до VIII категория. Целогодишно тук се 

провеждат тренировъчни лагери, клубни, републикански и международни състезания. 

Воден туризъм – използваеми са яз. „Дъбника”, басейна „Чайка” и най-близките реки Огоста и 

Дунав; 

Селски и еко – туризъм. Организация и прилагане на този вид туризъм е извършена от ДПП 

„Врачански Балкан“. Използват се 20 места за настаняване в с. Паволче и с. Згориград. През 1999 – 

2001 г. са били използвани от 1000 чуждестранни туристи като еднодневни почивки и походи по 

Врачанските еко пътеки. 

Алтернативния туризъм – планински, велосипеден, етнографски, спортен, орнитоложки, 

екологичен, с елементи от селски туризъм. Вилите и хотелите във Врачанския балкан, предлагат 

идеални възможности за организиране на зимни и летни екологични лагери за деца, които се 

съчетават с образователни програми. Живописните села Паволче и Згориград разполагат с чудесно 

обзаведени селски къщи за развитие на селски туризъм. Тук както българските, така и 

чуждестранните гости могат да почувстват традиционното гостоприемство, да се възхитят на 

чудесната природа, да опитат вкусни и екологично чисти продукти, да дегустират местните вина. 

6.3. Изводи: 

 За 

последните години, съгласно данните на НСИ, в община Враца не се наблюдава нарастване 

на легловата база, нито на броя на хотелите. Броят на местата за настаняване се запазва на 

сравнително постоянно ниво. 

 Не се 

наблюдава и динамиката в броя на леглата в община Враца, те също остават сравнително 

постоянно величина. Броят на леглата в хотелската база бележи тренд на намаление през 

2016 г., докато през следващите няколко години, се наблюдава сравнително постоянно 

стойности. 

 В 

община Враца са реализирани най-голям процент от реализираните нощувки в целия 

северозападен район. В сравнителен план община Враца е най-предпочитаната дестинация 

на туристите и през 2018 г. и заема първо място. 

 Анализ

ът ясно показва атрактивността и развитието на община Враца и на дестинациите в 

общините Видин и Монтана и Вършец. За 2018 г. община Враца остава притегателния 



 

център съответно с 55 хил. реализирани нощувки от посетители.  

 Община 

Враца изпреварва община Монтана и Вършец по отношение на реалното си предлагане 

(реално функциониращите обекти/легла), което се изразява в броя на легло-денонощията. 

Това се обяснява с данните за периода на функциониране на местата за настаняване с 

реалното предлагане, където по-големия брой легло-денонощия са отчетени за повечето 

месеци от годината.  

 Даннит

е от проучването сочат ниска продължителност на престоя на нощуващите на посетители в 

община Враца – всеки от тях реализира средно до максимум 2.4 нощувки. Ниските средни 

стойности на престоя се дължат на големия брой нощувки, реализирани с кратък престой – 

до 2 нощувки. Не се наблюдават съществени различия между общините. С най-голяма 

продължителност по този показател са общините Вършец и Козлодуй.  

 Може 

да се направи общия извод, че на база на изчисленията за заетостта на местата за 

настаняване, тя се натоварва слабо и неефективно. Ниската заетост на легловата база е 

показател за все още недостатъчно пълноценно развитие на отрасъла в общината. Общата 

равносметка за периода е положителна, но увеличението на търсенето е по-слабо в 

сравнение с ръста на предлагането.  Все пак трябва да отбележим, че в сравнителен план, че 

община Враца показва сравнително балансирани показатели и използва добре 

туристическата си ресурсна осигуреност. Анализът дава право да се заключи, че е налице 

все още неравномерно развитие по отношение на легловата осигуреност, пренощувалите 

лица и заетостта в общината. За развитието на изведения като приоритетен за района 

планински  и културен туризъм може със сигурност да се твърди, че съществува 

туристически потенциал, но в по-голямата си част той остава недоразвит и недооценен. 

 

7. Админ

истративен капацитет 

Анализът на действащата структура на общинската администрация, съдържащ се в аналитичната 

част на ПИРО Враца 2021-2027 цели да установи кои структурни звена и длъжностни лица имат 

определено отношение към изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината. Вторият 

акцент в анализа е да се очертаят предизвикателствата за следващия програмен период по 

прилагането на ПИРО и по-точно по Програмата за неговата реализация.  

Управлението на общината се осъществява от Общински съвет – Враца, състоящ се от 37 

общински съветници, Кмет, подпомаган от 4 зам.-кметове, секретар, гл. архитект на община Враца 

и служители на общинската администрация.  

Общински съвет – Враца определя политиката за изграждане и развитие на общината в рамките 

на предоставените му правомощия, свързани с общинско имущество, общински предприятия, 

общински финанси, местни данъци и такси, общинска администрация, устройство и развитие на 

територията, образование, здравеопазване, култура, благоустройство и комунални дейности, 

земеделие и гори, социално подпомагане, опазване на околната среда, поддържане и опазване на 

културни, исторически и архитектурни паметници с общинско значение, развитие на спорта, 

отдиха и туризма, сигурността, обществения ред и неприкосновеността на собствеността на 

гражданите. Общински съвет – Враца приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие 

на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности.  

Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са дефинирани от  

действащия в общината Устройствен правилник за работата на Общинска администрация, приет 

от Общинския съвет. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и 

организацията на работа на община Враца, както и структурата и функциите на администрацията.  

Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява 



 

общината. При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от четирима 

заместник-кметове, в съответствие с одобрената от Общинския съвет структура на общинската 

администрация.  

По отношение на Плана за интегрирано развитие на общината, кметът на общината:  

- организира изработването на плана за интегрирано развитие на общината и го внася за 

обсъждане и приемане от общинския съвет; 

- представя (в тримесечен срок след приемане от Общинския съвет) ПИРО –Враца  2021-2027 в 

Областния съвет за регионално развитие;  

- ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината; 

- представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината за одобряване от общинския съвет 

- осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и 

на действията по реализацията му 

Заместник-кмет програми, проекти и обществени поръчки ръководи и контролира цялостната 

дейност на Дирекция „Програми и проекти“.  

Главният архитект подпомага общината в изпълнение на предоставените му държавно 

управленски, разпоредителни и контролни функции по териториално и селищно устройство, 

строителство и благоустройство. Секретарят на общината организира и отговаря за дейността на 

общинската администрация за условията на работа на служителите и информационно - техническо 

обезпечаване на дейностите им.  

Администрацията на Община Враца е обща и специализирана. Общата администрация осигурява 

технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и 

извършва дейности по административното обслужване на физически и юридически лица. Общата 

администрация включва три отдела и три дирекции. Специализираната администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на органите на местната власт и включва три отдела и четири 

дирекции. В състава на специализираната администрация се включва Дирекция „Програми и 

проекти“, която има съществено отношение към мерките, които са предвидени да се осъществят в 

ПИРО Враца.  

Дирекция „Програми и проекти”: 

 организира и координира дейността по разработването на проекти и кандидатстване за 

привличане на инвестиции по национални, оперативни и европейски програми и фондове. 

 осъществява международното сътрудничество и протоколни дейности, свързани с 

реализирането на проекти на общината по европейски програми и фондове 

 организира и координира процеса на определяне на основните приоритети в местното 

икономическо развитие, в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект, както и в 

разработването на основните документи в тази насока - стратегии, планове и програми; 

 координира и контролира работата на екипите за управление на проекти по оперативните 

програми, в съответствие с националните правила и европейските директиви; 

 координира дейността на общината с неправителствените организации, работещи в сферата 

на икономиката, бизнеса оперативните програми и фондове; 

 поддържа връзки с министерствата и управляващите органи на оперативните програми, 

държавните и регионални структури на изпълнителната власт в областта на своите 

компетенции. 

 осъществява връзки с неправителствени организации и местни структури по консултиране 

и разработване на проекти и кандидатстване по проекти и програми във връзка с 

привличане на инвестиции; 

 дава мнения и становища или участва в разработки по проблеми на инвестициите на 



 

територията на Общината; 

 поддържа и актуализира бази данни, отразяващи потенциала на общинската икономика, 

фирмите от малкия и средния бизнес, занаятите и туризма 

 участва в изготвянето на анализи за състоянието на основните отрасли в промишлеността и 

селското стопанство, които имат съществен дял в общинската икономика. 

 ръководи, организира и координира дейността по разработване на Общински план за 

развитие; 

 ръководи, организира и координира дейността по извършване на анализ и оценка на 

ресурсите на Общината, разработва цялостен маркетингов профил и периодично го 

актуализира; 

 разработва и поддържа маркетинговите материали на Общината; 

 изготвя и съдейства за прилагането на маркетинговата стратегия на общината с цел 

представяне на възможностите и потенциала й за привличане на инвестиции; 

 разработва и прилага програма за задържане на съществуващите фирми. 

От другите основни звена, които имат отношение към реализацията на ПИРО – Враца 2021-2027г. 

са следните: 

 Дирекция „Финансово - счетоводна дейност” 

 Дирекция „Административно - правни дейности” 

 Дирекция „Строителство и инфраструктура” 

 Отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството” 

 Отдел „Инвеститорски контрол и опазване на околната среда” 

 Отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности“ 

 Отдел „Образование и здравеопазване“ 

Активното, прозрачно и целесъобразно управление на общинските финанси е основна цел на 

община Враца. Чрез балансиран бюджет се осигуряват необходимите средства за изпълнение на 

инвестиционните приоритети на община Враца и за финансирането на местни и делегирани от 

държавата дейности в интерес на местната общност.  

Разходването на бюджетните и извънбюджетни средства се извършва при спазване принципите на 

законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност и при стриктно 

спазване на фискалните правила на ЗФУКПС.  

Община Враца разполага с финансов, оперативен капацитет и материално-техническа база за 

изпълнение на плана. Административния капацитет на общината се доказва от опита на общината 

в сходни проекти. За периода 2014-2020 общината има сключени договори за 112 проекта и 

284 914 972 лв. договорени средства.  

Може да се заключи, че в структурата на общинска администрация са обособени управленско-

изпълнителни звена, които имат отношение към подготовката и последващата реализация на 

Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. 

Предизвикателствата пред общината за следващия програмен период могат да се очертаят в 

следните направления:  

Интегриран териториален подход: Община Враца попада в обхвата на приоритета за 

интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2, който ще финансира 

концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в изпълнение на Интегрираните 

териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2. Концепциите за ИТИ се състоят от 

взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти, насочени към територии с общи 

характеристики или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси 

и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или 

приоритет. В зависимост от спецификата си проектите в концепциите могат да бъдат подкрепени 

както от новата ПРР, така и от останалите програми с европейско финансиране. 



 

Разработването на общи приоритети за тези сфери не е лесно, тъй като всяка има своите 

специфични особености. Въпреки това при интегрирания подход за развитие трябва да се 

определи как тези институционално отделни елементи си въздействат взаимно върху определената 

територия. Интегрираният характер на инвестициите може да се прояви не само по отношение на 

целевите територии или секторите на интервенция, но и по отношение на типа мерки. 

Досегашният опит в прилагането на политиката на сближаване подчерта необходимостта преди 

всичко от интегриране на различни видове мерки и дейности, които могат да се финансират с 

различни фондове и/или програми. В тази връзка интегрираният характер на инвестициите може 

да се изразява и в комбинацията на т.нар. „твърди“ (инфраструктурни) мерки и съответни „меки“ 

мерки. Финансирането ще се осъществява чрез т.нар. концепции за ИТИ.  

Основните заинтересовани страни при оформянето и генерирането на проектни идеи са общините, 

областните администрации, публичните власти и институции на регионално ниво, които добре 

познават спецификата на собствената си територия, както и общите проблеми и потенциали на 

областта или на региона. Тук основно предизвикателство ще бъде подготовката на проекти 

съвместно с други общини, с областни администрации или с представители на бизнеса и 

неправителствения сектор за изпълнението на интегрирани проекти. Затова от общината се  очаква  

да  прояви  инициативност  и  предприемчивост и  да  бъде  двигател  при генерирането на идеи за 

ИТИ.  

Същевременно този процес не се ограничава само до публичните власти: инициатор на проектна 

идея би могла да бъде всяка заинтересована страна, готова да вложи усилия и ресурси в 

подготовката и изпълнението на концепция за ИТИ, например икономически оператори, 

неправителствени организации, граждански инициативи, образователни и културни институции, 

представители на научната общност и др. Те също трябва активно да търсят сътрудничество с 

публичните органи за превръщане на идеите им в реални концепции и проектни предложения. За 

това е много важно да се направят разяснителни компания сред обществеността за бъдещата 

симбиоза.  

Партньорство:  

Основна характеристика на интегрирания териториален подход е прилагането на принципа на 

партньорство: сътрудничество между различните заинтересовани страни и участници в социално-

икономическия живот на конкретната територия/район. В тази връзка задължително изискване 

към концепциите за ИТИ е наличието на ангажимент по подготовката и изпълнението на 

проектите от страна на няколко различни организации или лица, например една или няколко 

различни общини, водени от общ проблем или обща цел, в сътрудничество с неправителствени 

организации, икономически субекти/оператори, учебни заведения или научни организации в 

зависимост от вида на дейностите и интервенциите, предвидени за изпълнение. Насърчава се 

участието на икономически оператори (представители на бизнеса) в партньорствата, включително 

наличието на финансов принос към изпълнението на проектите от страна на тези икономически 

оператори.  

За целите на подготовката и изпълнението на концепция за ИТИ ангажираните страни сключват 

споразумение за партньорство, което има за цел да уреди отношенията между партньорите в 

процеса на подготовка на концепцията и да уточни ролята на всеки от партньорите за 

подготовката на проектните предложения и последващото изпълнение на проектите, както и 

конкретните задължения, произтичащи от тази роля. 

Всяка концепция за ИТИ следва да съдържа поне 2 (два) взаимосвързани и допълващи се проекта 

и да бъде разработена и изпълнявана в партньорство, което включва поне трима партньори, като 

максималният брой на партньорите не следва да надвишава 10. По изключение е допустимо 

партньорство само с двама участника в случай на концепция, предвиждаща изпълнение на 

институционални проекти в сферата на образованието, здравеопазването, пътната инфраструктура 

или социалните услуги, заложени в ИТС. Партньорите могат да бъдат както представители на 

публичните власти (например  общински и областни  администрации), така и други представители 

на заинтересованите страни - гражданското общество (представители на неправителствени 

организации, представители на работодателски организации, представители на синдикати, 

представители на фондации и др.), бизнеса (представители на големи предприятия, представители 

на малки и средни предприятия и др.), научната общност (представители на университети, БАН и 



 

др.) и т.н. Предвид отдавания приоритет на инвестициите с над-общинско значение се очаква 

проектите в концепциите да се осъществяват на територията на няколко общини. 

Готовност: Един от основните проблеми на текущия програмен период е недостигът на зрели и 

качествени инвестиционни проекти, с които общината да кандидатстват в срока, определен от 

съответната програма. Причините за това са разнообразни – късно обявяване на конкретните 

условия за финансиране, недостиг на време за тръжни процедури за проектиране и др. 

Последствията от това са неодобрение на проекта или проблеми в хода на изпълнението. Тези 

рискове могат да се избегнат чрез предварителното планиране и възлагане на проектирането.  

Следва да отбележим, че за инициирането и подготовката на концепция за ИТИ не е необходимо 

наличието на пълна проектна готовност на проектите, които ще бъдат включени в нея. 

Концепциите за ИТИ се подготвят съгласно предварително зададен образец, който включва 

описание на отделните проектни идеи. В случай на одобрение на съответна концепция с проектни 

идеи, партньорите ще трябва да подготвят пълни проектни предложения в необходимата степен на 

проектна готовност в зависимост от изискванията на конкретната програма, която се предвижда да 

финансира съответното индивидуално проектно предложение като елемент от цялостната 

концепция. 

Концепциите за ИТИ, одобрени от съответните териториални органи, се оформят в конкретни 

проектни предложения и се подават за финална оценка към Управляващия орган на ОПРР или към 

управляващите органи на други програми, когато се касае за някои проекти в рамките на 

концепция за ИТИ, чието финансиране се осигурява от друга програма. 

Финансови инструменти: Съществена промяна в следващия програмен период е широкото 

въвеждане на финансовите инструменти за проекти, генериращи приходи по всички програми. Те 

ще се прилагат широко за обекти като спортни съоръжения и атракции, паркинги, градски 

транспорт и други обекти, които срещу заплащане генерират приходи. Не малко 

предизвикателство е изпълнението на проекти с комбинирана подкрепа, където има 

взаимодействие между безвъзмездни и кредитни средства.  

8. Анализ 

на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор; 

Селищна мрежа 

Община Враца се състои от 23 населени места: 1 град и 22 села. Общият брой на населението е 63 

473 души, на площ от 679 кв. км. Град Враца е населено място от категория „1“, съгласно 

Методиката за категоризиране на административно-териториалните и териториалните единици. В 

таблица 3 в приложението са представени данните за населението на всички населени места в 

общината от три национали преброявания и данните от текущата демографска статистика през 

2019 г., кодове по ЕКАТТЕ и категория.  

Община Враца заема 19% от площта на Врачанска област и е част от Северозападния район за 

планиране. По Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС е 

статистическа териториална единица от ниво LAU2. В общината живеят 39,8% от населението на 

област Враца. Гъстотата на населението е 91,06 души на кв. км., като за сравнение средната за 

страната е 62,6.   

Съгласно решението взето на 14.08.2012г. административният център на общината е с най-висока 

категория, спрямо четирите критерия, които се взимат предвид: демографски, урбанизационен, 

инфраструктура и селищно-административни и културни функции. Село Баница и с. Згориград са 

селищни структури от 5-та категория въз основа на деветнадесетте показателя за категоризиране в 

България. Те са и двете села с най-много жители: 984 и съответно 1 404 души към 31.12.2019г. С 

над 800 души е с. Девене от категория „6“. Останалите населени места с население между 500 и 

800 души в категория „6“ са девет, осем са „7“- ма категория, едно от което е с население под 100 

души и си присвоява служебно категория „8“ - с. Мало Пещене (47 души към 31.12.2019 г.). Село 

Върбица е част от Общината от началото на 2005г. 

Териториална структура на общината 

По данни на Националния статистически институт, общата площ на територията на общината е 

679 403 дка, като е разделена според основното им предназначение, определено с концепциите и 



 

схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове на: урбанизирани територии 

(населени места и селищни образувания), земеделски територии, горски територии, защитени 

територии, нарушени територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и 

територии на транспорта. /чл. 7 от Закона за устройство на територията/. 

53,91% от земите във всички видове са обработваеми или 366 277 дка. Към 31.12.2019 г. 

показателят за обработваема земя на човек от населението за страната е 7,16 дка/ч, а конкретно за 

Врачанска област тя е два пъти по-голяма -14,3 дка/ч. В община Враца е под средната за страната - 

5,77 дка/ч. Показателят е различен спрямо големината на землището на населеното място и 

съответното население. 

Таблица 34. Предназначение на територията в община Враца – площ; Източник: НСИ
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Територия по вид Площ (дка) Площ (%) 

За нуждите на селското стопанство 444709 65,46 

За нуждите на горското стопанство 153773 22,63 

Населени места 57221 8,42 

Водни течения и водни площи 8021 1,18 

Добив на полезни изкопаеми 11277 1,66 

За нуждите на транспорта 4402 0,65 

Общо: 679403 100 

Територии за земеделско ползване 

Средният за страната процент на територии, отредените за нуждите на селското стопанство са 

65%, за Община Враца този процент е 65,46%. Общата площ на териториите е 679 403 дка, от 

които мнозинството са частна собственост. Високият дял на земеделските земи, частна 

собственост, е доказателство за приоритизирането на селското стопанство като отрасъл. 17 784 дка 

са поливни площи.  

За да се формира аграрен сектор, отговарящ на изискванията на съвременните тенденции, то 

трябва да се обърне внимание на разпределението на поземлените ресурси и най-вече на тревните 

площи, осигуряващи стопански оборот- фураж за животни. 

Горски територии 

22,63% от площта на общината е заета от горски територии, част от Държавния горски фонд. 

Общата залесена площ на общината е 153 773 дка. 

Територии за населени места и образувания от населени места 

Територията на населените места и други урбанизирани територии е 8,42%. 57 221 дка включват 

териториите в регулационните граници на населените места, вилните зони и застроените площи 

извън границите на населените места – промишлени зони и складови зони. 

Част от новопостроените предприятия са върху земеделски земи, чиито начин на трайно ползване 

го позволява или след промяна на предназначението им. 

Територии с водни течения и водни площи 

Тук влизат всички останали територии в общината, като в това чисто защитени територии, 

нарушени територии, непригодните земи и др. Общо водните повърхности в общината (водни 

течения и водни площи) заемат 1,18% или 8 021 дка. 

Територии за добив на полезни изкопаеми 

Община Враца има малък брой територии, отредени за добив на полезни изкопаеми и нарушени 
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 НСИ: Баланс на територията на Република България към 31.12.2000г. по вид територия, статистически зони, 

статистически райони и по области и общини (Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър към 

Министерството на регионалното развитие) 

 



 

територии. При средния за страната 2,6%, кариерите и депата за отпадъци тук са 1,66%. 

Транспортна инфраструктура 

За нуждите на транспорта са отредени 0,65% от общата територия, които включват общинска 

пътна мрежа, както и попадащата на територията на общината републиканска пътна мрежа. 

Жилищна осигуреност 

Жилищен фонд (НСИ) 

По данни на НСИ за 2011 г. жилищният фонд  в област Враца е бил 110272 броя жилища, а към 

2019 г. са с 398 повече (110 670). Съотношението между броя жилища в градовете и броят им в 

селата в област Враца и община Враца е съответно 53% и 47%. 

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Враца се състои от 84996 сгради, което е с 3 повече от 

2018 г., когато разпределението според конструкцията е следното: стоманобетонните и панелните 

сгради са 1 140 с 24 730 жилища в тях, тухлените - 78 940 с 81 992 жилища, а 3 943 жилища се 

намират в 4 913 сгради с друга конструкция. В градовете 41.6% от жилищата се намират в 

стоманобетонни и панелни, 56.4% - в тухлени и 2.0% в други сгради. В селата 94.0% от жилищата 

се намират в тухлени сгради, 5.3% - в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други 

материали) и само 0.7% в стоманобетонни и панелни сгради. 

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи - 64.7% от всички жилища в областта, 

следвани от жилищата с четири стаи - 16.3%, с пет и повече стаи - 9.4%, а едностайните жилища 

са 9.6%.  

За община Враца по данни на НСИ за 2019 г., тези данни са съответно: жилищен фонд – 

полезната жилищна площ е 2847332 кв. м, като полезната жилищна площ е 2426720 кв. м., а 

спомагателната – 420612 кв. м.  

Жилищните сгради са общо 18906 броя, като от тях 166 са панелни, 398 стоманено-бетонни, 17730 

са тухлени и 612 – други.  

Според формата на собственост за 43105 жилища в общината, 1132 са държавни и общински, 433 

са частни (собственост на юридически лица) и 41540 – частни на физически лица.  

Осигуреността с жилища през 2018 г. на 1000 души от населението в областта е 681 при средно 

за страната 566. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в община Роман 

- 982, а най-малко в община Козлодуй – 505. В община Враца стойността е под средната за 

областта, като на 1000 души население се падат 668 жилища (през 2011 г. е била 586). 

Големият брой жилища в общината не означава висок стандарт или презадоволеност на пазара на 

жилищни сгради, а е показателно за многото необитавани сгради. В този случай се разглежда по-

обективния показател за обитаваните жилища на 1000 души население, по който може да се 

ориентира в количеството жилищен фонд и там стойностите са доста под средно-европейските 

420/1000 и са 142/1000 през 2011 г.  

Жилищна етажност и стайност 

Към 31.12.2018 г. 67.4% от всички жилища в област Враца се намират в едноетажни и двуетажни 

сгради. Относителният дял на жилищата в сгради на шест и повече етажи е 16.9%. От всички 

жилища в областта 65% са дву или три-стайни, 26% са едно или четири-стайни и най-малко са пет 

или шест-стайните – 9%. Приблизително същата пропорция важи и за жилищата в Общината.  

Що се отнася до община Враца от общо 43105 жилища (по данни на НСИ за 2019 г.), 6531 са 

едностайни (15%), 17213 са двустайни (40%), 12582 са тристайни (29%), 4333 са четиристайни 

(10%), 1277 са петстайни (3%), 1169 са с 6 и повече стаи (2.7%). Жилища на 1000 души от 

населението са 679,11, а средния брой лица на едно жилище е 1,47.  

Строителството в Община Враца е в устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка 

височина и плътност, като кота корниз е до 10м и средно застрояване. Едноетажните постройки са 

10 721, двуетажните 6 867 броя. Застрояването е в унисон с природната среда, като не нарушава 

прехода към планинския релеф. Структурните елементи на града, отделните райони, са в унисон 

помежду си и градоустройственото решение предполага адаптивност на селищната структура с 

характерния релеф. Високото застрояване е в кв. „Дъбника” и „Сениче”, като там сградите са 

предимно жилищни, а делът на обществено обслужващите обекти е недостатъчен. 



 

Надстрояването и дострояването на съществуващия жилищен фонд е пряко свързан с финансовите 

възможности на населението, като реконструкция на жилищната среда ще доведе до актуализация 

на подробните устройствени планове. 

Урбанизация 

Степента на урбанизация към 2011 г. в Община Враца е 82,13%, а през 2019 г. – 81,4%. За 

сравнение за областта тя е съответно за 59% (211 г.) и 58,9% (2019г.), а за страната тя е 72,7% 

(2011г.) и 73,7% (2019г.). Вижда се, че въпреки малкото намаление на дела на градското население 

за този 9 годишен период, то продължава да преобладава значително над селското в общината. 

Това категоризира Враца като община от градски тип.  

6,9% от територията е заета от територии на урбанизираните територии или 46 563дка, в които са 

включени всички устройствени зони, включително и вилните. По разпределението на територии 

се виждат насоките на развитие на града и приоритетите. Почти една и съща е площта на 

териториите, отредена за производствени зони и териториите за населени места. Бъдещето на 

общината е пряко свързано с развитието на промишления сектор. Благоприятния климат и 

живописната природна среда са предпоставка и за интереса към районите с по-голяма надморска 

височина, тъй като град Враца е разположен в полите на Балкана. 

Състояние на сградния фонд 

В много от административните сгради, както и в тези с обществено значение, не са реализирани 

мерки за осигуряване на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

Липсват, както рампи за влизане в сградата, така и асансьори за достъпност до всички кабинети, 

звена и отдели, които обслужват обществеността. 

Почти всички сгради се нуждаят и от реконструкция и модернизация на пространствата и 

цялостно преоборудване. Както навсякъде в страната и в град Враца се извършват 

нерегламентирани санирания с топлоизолация и разноцветна минерална мазилка, които имат 

ниска енергийна ефективност поради хаотичния си неорганизиран характер, съмнителен избор и 

качество на топлоизолационните материали и съмнителна технология на поставяне. Естетиката е 

силно нарушена. 

Саниранията се извършват еднотипно, както на панелни жилища, така и на сгради, строени по 

технологията на едроплощен кофраж, което е изключително неправилно. Липсват детайли на 

обработката, различни похвати и различни технологии, които да доведат до сертифициране на 

сградите до определен клас на енергийна ефективност. 

Състоянието на сградния фонд е подчертано проблематично не само поради амортизацията с 

времето, но и поради липсата на поддръжка. Изискват се спешни мерки по ревизирането, 

оценяването и рехабилитацията на панелните жилищни сгради.  

Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването 

на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 

50%. 

Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение 

с нормите за ново строителство. В над 80% от съществуващия сграден фонд сутерените и 

таванските плочи са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконските врати 

достигат до 50% от общите топлинни загуби на сградата. Този сграден фонд ще съществува дълго 

и е необходимо да се вземат мерки за възстановяването му, ако за всеки конкретен случай това е 

икономически оправдано.  

Според резултатите от проведеното в началото на 2021 г. проучване, организирано от Община 

Враца, остарелите или неподдържани сгради и лошото състояние на сградния фонд на територията 

на общината е водещ проблем за повече от половината анкетирани жители – 55,2%. Лошата 

енергийна ефективност на сградния фонд е посочена като съществен проблем от 46% от 

анкетираните. Лошото състояние на междублоковите пространства е оценено като основен 

проблем за решаване пред общината за периода 2021-2027 от 71,2%, което го нарежда на трето 

място сред водещите проблеми в общината (след безработицата и ниското качество на 

медицинското обслужване), а лошото състояние на детските площадки е посочено от 53,7%.  

Изводи: 



 

 Мнозин

ството от населението на Община Враца (над 80%) живее в града. Основно населените 

места са съсредоточени в източната част на общината, като те се развиват в зоната на 

влияние на Републикански път ІI-15, Враца – Оряхово. Въпреки това селищната структура е 

дисперсна, като гр. Враца е административен, културен и икономически център. Селата са 

много малки, малки и средни , като „големи“ селища не съществуват. 

 Състоя

нието на сградния фонд налага спешни мерки по ревизирането, оценяването и 

рехабилитацията на панелните жилищни сгради. 

 Община

та разполага с голям земеделски фонд, който я определя като селскостопански насочена.  

 Бъдеще

то на общината е пряко свързано с развитието на промишления сектор.  

 Освен 

това, благоприятния климат и живописната природна среда са предпоставка и за силно 

развитие на туризъм, поради интереса към районите с по-голяма надморска височина, 

предвид разположението на град Враца в полите на Балкана. 

 

9. Описан

ие на елементите на градското културно наследство 

Враца води началото си от богато тракийско селище и през вековете остава важен занаятчийско-

търговски, а по късно и индустриален център. Днес Враца е голям административен, стопански и 

културен център, находящ се на 116 км. от столицата София. Враца носи името си от красивия 

скален пролом „Вратцата”, отвесните скали на който  са най-високите на Балканския полуостров. 

В местността „Градището” край пролома Вратцата е намерен надпис от 13 век, в който за първи 

път се споменава името „Вратица”. 

Враца е средище на активен културен живот и се слави със своите културни институти – 

Читалище „Развитие”, Дворец на културата, Регионален исторически музей с Художествена 

галерия, Драматично-куклен театър, Етнографско – възрожденски комплекс „Св. Софроний 

Врачански”. 

Куртпашовата кула е един от символите на град Враца. Намира се точно на входа на 

Регионалния исторически музей. Височината ѝ е 11 м, а стените са по 5,90 м. Със своя оригинален 

силует Куртпашовата кула напомня на останка от средновековен замък и до голяма степен това е 

вярно, тъй като е използвана за укрепено жилище на местен феодал, като част от имението му. 

Легендата гласи, че е принадлежала на Курт Паша, с българско име Вълчо или Вълко, което на 

турски се превежда „курт“, т.е. вълк. Вероятно Курт Паша е бил част от така наречените аяни – 

местни боляри, които след завладяването на Балканския полуостров приемат мюсюлманската 

религия, за да запазят владенията и положението си, с което и административната привилегия да 

събират данъците по места. Това им е създавало врагове в лицето на изтерзаните местни жители. 

Кулите са служили и като убежище от външни нападения – в годините на турското владичество 

Враца е гарнизонно и попътно селище, нееднократно опустошавано и възстановявано. В горната 

част на кулата могат да се видят многобройни бойници или още наречени „мазгали“, през които 

върху атакуващите било посипвано горещо олио или катран. Кулата датира от 17. век, но нейните 

елементи и начин на строеж сочат приемственост от крепостното строителство на Българското 

средновековие през 14. век, когато вероятно е била изградена и основата ѝ. Отвън е трудно да се 

забележи, че сградата има четири етажа. Първият етаж е бил пригоден за живеене, а също и за 

отбрана. Вторият е отделен от първия с двоен гредоред и пълнеж от хоросан и камъни, като целта 

е предпазване от пожар. В долната част зидовете са дебели 1,50 м, а в етажите – 0,90 м. Достъпът 

до вътрешността на кулата се е осъществявал чрез подвижна стълба, която е прибирана при 

опасност. Кулата на Мешчиите или още известна като Часовниковата кула е сред символите на 

Враца. Тя е по-голямата от двете запазени средновековни кули в центъра на града. 

Кулата на Мешчиите или още известна като Часовниковата кула е сред символите на Враца. Тя е 



 

по-голямата от двете запазени средновековни кули в центъра на града – издига се на височина 13.4 

м. Има две теории за произхода на името на кулата. „Мешчет“, „мехчет“ и „мечить“ са форми на 

произнасяне на думата, която и днес се използва от някои тюркоезични народи за „джамия“. Има 

обаче и теория (подкрепена от писмено донесение на католическия архиепископ Филип 

Станиславович), че е съществувал помохамеданчен род с името Мишчии, потомци или роднини на 

местни владетели с прабългарско и куманско потекло – Шишмановци. Подобни отбранителни 

кули, част от укрепени жилища, се строят в цяла Европа през Средновековието, като по 

българските земи изграждането им продължава и през османския период. Това са жилищно-

отбранителни кули, в които са живели турски спахии, паши и бейове. Укрепените кули са били 

поставяни в един от ъглите или в средата на крепостната стена. На латински се наричат „каструм 

домини“ – крепостта на господаря. На френски е „донжон“ (donjon) – главната кула на замък, 

крепост или манастир, служеща за последната позиция, в която може да се оттеглят защитниците. 

Враца е единственият български град, който има не една, а две укрепени кули, запазени от 

oсманския период. Достъпът до „донжона“ е ставал посредством подвижен мост или стълба на 

височина няколко метра. Така кулите са били добре защитени срещу нападения, защото в случай 

на заплаха стълбата е можела да бъде срутена. Отначало входът на Кулата на Мешчиите бил на 

западната страна – на повече от 2 м височина. Впоследствие е зазидан, а новият вход е отворен от 

източната страна на нивото на терена. Дебелината на стените на кулата е 1,80 м. Състои се от 

приземен и три надземни етажа, ползвани за живеене. Етажите са отделени с гредоред. До тях се 

стигало по дървена стълба. Интересното е, че на всеки етаж има камина. Третият етаж е пригоден 

за отбрана – има специални помещения в ъглите и в средата на стените. Три от тях излизат 

еркерно навън, носени от конзоли, между които има отвори за изливане на горещи течности върху 

противника. Третият етаж е покрит с купол, изграден от дялани камъни върху четири сводести 

арки. Кулата има 12 мазгала (отвори за стрелба), а между конзолите – отвори за изливане на 

горещи течности върху противника. 

Най-старата подземна църква във Враца носи името „Болярска църква Свети Никола“. Намира 

се в двора на митрополитския храм „Св. Николай Мирликийски“ в непосредствена близост до 

площад Христо Ботев, в центъра на града. Църквата е изградена по всички изисквания на 

Османската империя за християнските храмове – да не надвишават височината на турчин, качен на 

кон. Вкопана е 4 м. под земята, като размерите ѝ са 7 м./3,80 м. (в западната част са разрушени 

около 3 метра – реалната ѝ дължина е била около 10 метра). Историческите сведения сочат, че е 

построена от болярина Георги в края на 16 век, чиято дъщеря е била омъжена за богат турски 

търговец в Цариград. Със сълзи на очи тя моли баща си да построи храм, в който да се молят за 

нейния грях, че е приела чужда вяра. В църквата е проповядвал Софроний Врачански в периода, 

когато е бил в града (1797 - 1803). Болярската църква, както всички я наричат, била занемарена за 

повече от 70 години, когато през лятото на далечната 1943 г., при царуването на цар Борис III, 

врачанинът Петър Бучински я възстановява. Храмът е осветен от Митрополит Паисий, оглавяващ 

тогава Врачанската митрополия. Това е описано в каменния надпис, сложен над църквата. 

Впоследствие през периода на комунистическата власт църквата е отново занемарена и идеята за 

повторното възстановяване на храма принадлежи на врачанския общественик Христо Илиев. С 

помощта на семейството му и приятели, възстановяването все пак отнема около една година. 

Храмът е тържествено открит през 2017 г. с благословията на врачанския Митрополит Григорий и 

с подкрепата на кмета на града Калин Каменов. Той е посещаван от туристи от цялата страна и 

чужбина, водени от желанието да усетят в него духа на българската християнска история и да се 

върнат близо 5 века назад във времето. 

Регионалният исторически музей във Враца отваря врати през 1953 г., но събирането на 

неговата експозиция започва от будни врачански читалищни дейци още след Освобождението. 

Сградата е сред малкото в България, специално проектирани и изградени за целите на музей. 

Експозицията с обща площ 1500 кв.м съхранява знакови артефакти за европейската цивилизация, а 

и за историята на човечеството, което я прави задължителна част от плана с места за посещение 

във Враца. От създаването на музея в него са съхранени и експонирани над 180 000 културни 

ценности от всички епохи. Посетителите могат да се запознаят с артефакти от световна величина 

като: уникалния глинен олтар с еленови рога и раннонеолитните погребения „in situ” от Оходен (6 

хил. пр. Хр.), глинената плочка от Градешница (5 хил. пр. Хр.) с най-ранната протописменост в 



 

света, най-голямото в света тракийско съкровище от Рогозен (6 – 4 в. пр. Хр.), златното тракийско 

съкровище от Могиланската могила (4 в. пр. Хр.), сребърното тракийско съкровище от Букьовци 

(4 в. пр. Хр.), позлатеното тракийско съкровище от Галиче (2 в. пр. Хр.), единствената в България 

и втора в света част от богослужебна одежда на Св. Константин-Кирил Философ, Черепишкото 

евангелие, сребърно-златната църковна утвар от 16 – 17 век и др. Музеят е разделен на няколко 

секции, които проследяват различни етапи от развитието на региона. В приземието се намира зала 

"Археология", в която можете да видите артефакти от неолита до ранното средновековие. Сред 

най-интересните експонати са двете погребения “in situ” от разкопките при врачанското село 

Оходен – най-ранната земеделска цивилизация в Европа (6 хил. пр. Хр.). Ще можете да видите 

погребаните в  ембрионална поза „Тодорка“ и „Христо“, както нежно са наречени от археолозите, 

които са ги открили. Двата гроба са във форма на овал, вероятно символизираща майчината 

утроба. Непосредствено до тях е и глинен олтар с еленови рога, олицетворение на мъжкото 

начало. Не пропускайте да видите и уникалния нефритен амулет на Богинята майка, открит при 

разкопките край село Оходен и символ на фестивала за древни култури „Слънцето на Тодорка". 

Сред находките, изложени в залата, са вкаменелости от късния палеолит: челюсти на носорог и 

мастодонт, както и две глави на турове с огромни рога, открити в „Светилището на тура“ с 

скалния рид Калето край град Мездра. „Вратица“ – така се е наричала Враца през 

Средновековието. Доказва го каменен надпис, който може да видите в частта, посветена на 

периода от 7. до 14. век. Надписът е намерен в местността Градище, в близост до емблематичния 

проход Вратцата и съобщава за дарение, което българският цар Михаил II Асен прави на местен 

манастир със специален „царски статут“. В зала „Тракийски съкровища“ можете да видите едни от 

най-интересните находки от тракийския период. Там ще откриете златното съкровище, намерено в 

гробниците от Могиланската могила от центъра на град Враца  (4 в. пр. Хр.). Най-впечатляващи 

сред експонатите са наколенникът, изобразяващ тракийската богиня Бендида, и златният венец, 

носен от принцесата на трибалите, част от богатите находки на трите открити гробници в 

могилата. В експозицията ще видите и артефакти от сребърното тракийско съкровище от Букьовци 

(4 в. пр. Хр.), както и позлатеното тракийско съкровище от Галиче (2 в. пр. Хр.). Съкровището от 

Рогозен се съхранява в отделна зала. То се състои от 165 съда (фиали, кани и чаши), изработени от 

сребро с висока проба и има общо тегло 20 кг. Първата част от съкровището е намерена случайно, 

а вторият дял е открит от археолозите от музея. Рогозенското съкровище е събирано от няколко 

поколения тракийски царе между края на 6. и 4. век пр. Хр. и представлява семеен сервиз, 

демонстриращ богатство и власт. Разнообразната и пищна украса носи чертите на самобитното 

изкуство на траките.  В зала „Първа Атомна“ пък може да видите уникални архивни снимки и 

филм, свързан с изграждането и експлоатацията на първата у нас и в Югоизточна Европа атомна 

електроцентрала „Козлодуй“. Експозицията е със съвременен и атрактивен дизайн и пресъздава 

атмосферата на една от командните зали на електроцентралата. В експозицията „Zn Art – Музей от 

хартия“ са представени Zn Art многослойни реконструкции на избрани експонати от десет 

български музея, както и на други оригинали от праисторическата и античната епоха. Във втората 

зала са изложени реконструкции на паметници на културата от по-ново време, изработени по 

същата уникална технология, и авторски творби. Експозицията е синтез от изкуство, образование 

и хай-тек технологии. Глинената плочка от Градешница (5 хил. пр. Хр.), за която се твърди, че е 

най-ранната протописменост в света – най-старите египетски йероглифи датират от 3200 г. пр. Хр. 

Неделник“ (или само „Неделник“ или „Софроние“) е първата печатна книга на новобългарски 

език, съставена е от Софроний Врачански, и е издадена през 1806 г. в румънския град Ръмнику 

Вълча. 

В структурата на Регионален исторически музей – Враца са включени Централна сграда, 

Лапидариум, Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански“, Етнографско-

възрожденски комплекс „Никола Войводов“, Средновековната жилищно-отбранителна „Кула на 

Куртпашови“ с общо 21 постоянни експозиции, както и Художествена галерия с фонд от над 2 000 

творби (сред които произведения на Владимир Димитров – Майстора, Златю Бояджиев, Емил 

Попов, Илия Бешков, Светлин Русев и много други). 

Във Враца след Освобождението е изградена и първата фабрика за файтони. Тя е дело на 

прочутия врачанин Мито Орозов, чиито файтони били най-модерните не само за България.  

Прочутото Рогозенско съкровище е открито във врачанското село Рогозен и е най-голямото 



 

сребърно съкровище по нашите земи. То тежи повече от 20 кг и съдържа общо 165 предмета от 

сребро, някои от които са позлатени. Според специалистите това е и едно от най-значимите 

антични съкровища, открити в Югоизточна Европа, което е представило България дори в 

парижкия Лувър. Удивително е, че е открито случайно, в зеленчукова градина в центъра на селото 

и то неотдавна – през 1985 г. Местен жител решава да изкопае водопровод в двора си и изведнъж, 

само на 50 см под повърхността, пред него се открива невероятна гледка – купчина сребърни 

съдове, наброяваща 42 канички, 22 фиали и една чаша. Известно време откривателят им ги 

съхранява в дома си и даже ги ползва, но бавно слухът за съкровището се разчува и той предава 

намерените предмети на сътрудниците на врачанския исторически музей. Археолозите 

продължават разкопките и не след дълго откриват още 100 сребърни съда. Така общият брой на 

предметите на Рогозенското съкровище достига 165 сребърни съда, от които 54 канички, 3 чаши и 

108 фиали. Това е два пъти повече фиали, отколкото са всички фиали в музеите в Европа. Няколко 

са версиите за собствениците на съкровището – най-вероятната е, че е принадлежало на знатен род 

от тракийското племе трибали, живяло по тези места. Според експерти от музея във Враца, то е 

събирано в продължение на много години – от 5 в. пр. Хр. до 40-те години на 4 в. пр. Хр. Според 

археолозите богатото находище показва, че по тези земи е съществувала силна тракийска държава, 

а нейните владетели са управлявали обширна територия извън пределите на днешна 

Северозападна България. Вероятно  предметите от съкровището са придобити по различен начин – 

като плячка, чрез търговски обмен или като дипломатически подаръци, за което свидетелстват 

надписи от владетелите на одриското царство Котис І и сина му Керсеблепт. Един от най-

интересните съдове е фиалата, представяща мита за Херакъл и Агве. Откриването на този съд, 

произведен в някое от ателиетата по Егейското крайбрежие, доказва активните контакти на 

местното тракийско население с останалите райони на античния свят – има съд, за който се 

предполага, че е дело на майстори златари от Персия. Украсата на намерените предмети 

изобразява много сцени от религията на древните траки, в които централно място заема Великата 

тракийска богиня, представена като повелителка на природата и най-вече на животинския свят. 

Върху една от каните тя е яхнала лъвица и е въоръжена с лък и стрела. Има различни теории защо 

съкровището е заровено в земята и то на две места. Най-разпространена е версията, че е укрито по 

време на военен конфликт: походът на Филип в Тракия (339 г. пр. Хр.), или „голямото келтско 

нашествие“ (279 г. пр. Хр.) 

На централния площад в град Враца се извисява и паметник на най-почитаният герой на града - 

Христо Ботев, който намира смъртта си във Врачанския Балкан, недалеч от връх Околчица. 12-

метровият паметник е открит на 2 юни 1964 г., като негов скулптор е Владимир Гиновски. 

Паметникът е част от скулптурно-архитектурен ансамбъл – до статуята на Ботев гори вечен огън, 

донесен от Одеса, а релефи изобразяват сюжети от Ботевото творчество и неговия боен път след 

слизането от кораба „Радецки“. Всяка година на 3 март и на 1 юни, признателните жители на града 

и България се покланят пред паметника на Ботев и саможертвата му. 

Етнографско-възрожденския комплекс „Свети Софроний Врачански“ е в централната част на 

града, недалеч от пешеходната улица – на входа му е статуята на епископ Софроний Врачански, 

дело на скулптора Крум Дамянов. Комплексът e съставен от три възрожденски къщи в 

характерния за този район архитектурен стил и две обществени сгради от същия период – 

църквата „Свето Възнесение“, както и едноименното първо светско училище на Враца. Част от 

сбирката е и Музеят на файтона, разказващ за гордостта на врачани – фабрикантът Мито Орозов. 

Музейната експозиция в комплекса онагледява чрез фотографии и автентични предмети 

традиционния бит, занаятите и обредите на врачанския край от края на 19. до средата на 20. век. 

Църквата „Свето Възнесение“ е също част от комплекса. С храма са свързани всички най-важни 

събития от просветния и обществен живот на града и национално-освободителните борби до 

Освобождението. В него е пял Васил Левски през 1872 г. Тук е осветено знамето на врачанските 

съзаклятници. Съхранява се и ценна сбирка от икони, включително рисувани от Захари и Димитър 

Зограф и майстори от Дебърската школа. Изграждането на комплекса се осъществява постепенно в 

периода между 1972 и 1987 г. Първо се построява къщата-музей "Димитраки Хаджитошев" – един 

от най-заможните за времето си хора в Северозападна България. Къщата представя делото на 

великия врачанин, както и възстановка на интериора на градска къща от средата на 19. век. 

Интересната експозиция „Светът на детето от края на 19. и началото на 20. век“ може да 



 

разгледате в къщата на големият дарител на Враца – Григория Найденов. В къщата на Иван 

Замбин са представени характерните за този край занаяти – златарство, лозарство и винарство, 

бубарство и копринарство. В две изложбени зали на първия етаж на възрожденското училище 

„Възнесение“, следвайки четирите сезона, са представени битът и обредите на местното население 

от втората половина на 19. век, както и на представители на каракачанската и банатската 

общности. Залата на втория етаж на училището е посветена на Дико Илиев – основоположника на 

духовата музика в Северозападна България. Показани са духови и ударни инструменти, 

използвани от музикантите в оркестъра му, вещи и снимки на Илиев, както и Ключа на Враца, с 

който той посмъртно е удостоен за почетен гражданин. Реконструираната в двора на етнографския 

комплекс фурна за хляб, геранът и каменните чешми, както и характерните за времето си зидове и 

порти допълват представата за традициите във врачанското възрожденско строителство. 

Могиланска могила. Съкровището е част от богат погребален комплекс, открит случайно през 

1965 г. в двора на стара къща при изкопни дейности за блок. Археолозите се намесват навреме и 

откриват три гробници под полуразрушения от багера хълм. Конструкцията на гробниците се е 

срутила – най-вероятно е била дървена. Една от гробниците е разграбена още в древността, а 

останалите две, за щастие на археолозите, били недокоснати от иманярите. Във втората са открити 

останките на мъж – войн с въоръжението му, сред което и прочутия позлатен сребърен наколенник 

с изображение на Великата богиня-майка. С наколенника е свързана и една от загадките на 

съкровището – защо е само един? Подобен е случаят и с още три наколенници, намерените у нас и 

в Румъния. В преддверието на едната гробница археолозите изравят тракийска колесница с два 

впрегнати коня – най-старата по нашите земи. В западната част откриват и скелета на момиче на 

15-16 години, на чиято глава имало разкошен златен венец, изобразяващ лаврови клони, както и 

златни обеци с форма на жълъд, фино украсени със скъпоценни фигурки. Предполага се, че е 

погребана принцеса – любимата съпруга на тракийския владетел, вероятно ритуално убита, за да 

бъде с него и след смъртта му. Ако сте любопитни как е изглеждала младата принцеса, посетете 

Регионалния исторически музей, където може да видите и реконструкцията на лицето на 

принцесата по намерения череп. Чертите на принцесата дават повод на учените-антрополози да 

твърдят, че вероятно не е тракийка, а дъщеря на знатен гръцки владетел. В гробницата са 

намерени още 47 апликации от чисто злато, някои с надписи с името на одриския владетел Котис 

І, бронзови и керамични съдове и предмети, както и комплект от магически фигурки. В третия 

гроб археолозите откриват скелети на мъж и жена със златни и сребърни съдове и скъпоценности. 

Богатите погребални дарове, намерените артефакти и гробниците дават основание на учените да 

твърдят, че най-вероятно в могилата са били погребани аристократи от владетелската династия на 

трибалите, 4 в.пр.н.е. 

Комплекс „Вестителят”, наричан още Хижата. Оттук се разкрива красива панорамна гледка към 

Враца - идеална дестинация за фотолюбителите. Комплексът се намира в подножието на 

Врачанския Балкан и до него се достига посредством 463 стръмни каменни стъпала, както и 

обиколни алеи, които тръгват от края на площад „Христо Ботев“. Името на комплекса идва от 

емблематичния за града паметник „Вестителят на свободата“ – оттук на 9 ноември 1877 г. руският 

войник Петлак известил с тръбата си освобождението на града. Мястото става любимо на врачани 

след построяването на Туристически дом - Хижата - от хилядите доброволци на местното 

туристическо дружество през 1926 г. Любопитен факт е, че комплексът е направен от Петър 

Дограмаджиев, който е първият врачанин, завършил архитектура във Виена. Той е изградил 

Хижата като старата карта на Европа. Дясната кула е в английски стил, средната част с покрива 

представлява Австрия, а лявата кула е като минаре. През годините до наши дни той е служел за 

забавления, провеждане на общи събрания на туристическото дружество, туристическа спалня. 

През 2005 г. Хижата е почти изпепелена от пожар, възникнал в едно от помещенията, използвано 

за механа. На 9 ноември 2006 г. (129 годишнината от освобождението на града от турско робство) 

сградата е открита отново, след мащабна реконструкция с дарения на граждани на Враца и 

местната община. Днес комплекс „Вестителят“ е приятно място, подходящо за разходка  и спорт - 

изградена е малка фитнес площадка под боровата гора. За децата е обособена детска площадка, a 

до Хижата може да се стигне и по алея, предпочитана от майките с бебешки колички. На първия 

етаж на Хижата е култовата едноименна механа. Тя е любимо място за венчавки и абитуриентски 

балове. Тук е снимана и една от сцените на филма „Момчето си отива“. Докато очаквате 



 

поръчката си, можете да разгледате и интересна фотоизложба, посветена на историята на 

туристическото движение в града. 

Митрополитски храм „Св. Николай” е изграден на мястото на малка стара църква, построена 

през 1858 г., според тогавашните турски фермани. Строежът на новата църква започнал през 1865 

г., като в изграждането ѝ е участвало цялото население на града. Храмът е завършен на 21 юли 

1867 г. Първите икони в него са рисувани от Станислав Доспевски (1874 г.). В стенописи са 

изобразени славянобългарските просветители Св. Св. Кирил и Методий, Св. Княз Борис и 

преподобна Параскева. На купола е изобразен Господ Вседержител. През 1908 г. е издигната 

днешната осемстенна камбанария. През 1930 г. към северния вход е прибавена артика/ преддверие, 

а по-късно е отделен параклисът. С внушителната си архитектура и изкусно оформление, това е 

най-голямата църква във Враца. През 1977 г. храмът е определен за катедрален от Негово 

Високопреосвещенство Врачанския митрополит Калиник. В църквата намират покой тленните 

останки на всички врачански митрополити. Църквата е и любимо място за венчавки и кръщенета 

на жителите на Враца. 

10. Анализ 

на връзката на общината със съседните територии извън административните й 

граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на населените места и 

териториите в рамките на общината 

Целта на тази част от анализа е да се разгледат евентуалните въздействия (както положителни, 

така и отрицателни) на съседните територии върху община Враца, да се идентифицират общи 

предизвикателства и евентуални възможности за коопериране с други общини (включително 

извън границите на страната) за изпълнение на съвместни проекти. 

Осъществяването на съвместни проекти и инициативи с други общини биха могли да подобрят 

качеството на живот и работната среда, достъпа до основните услуги и да допринесат за 

създаването на нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво 

развитие. 

Като обща цел в Интегрираната стратегия за развитие на Северозападен район 2021-2027 се залага 

приобщаването на българските крайдунавски общини и области в общоевропейския Дунавски 

регион и развитие на трансгранични партньорства и евро региони за интегрирано управление на 

басейна на реката, опазване на водите, почвите и биоразнообразието и стимулиране на 

икономическото развитие, устойчивият туризъм и културният обмен. Това важи и за всички 

области и общини в района.  

Социално-икономическото и териториалното развитие на Северозападна България, както и  

установени модели на пространствено оформление и конфигуриране на селищната мрежа и 

структура на територията са предопределили ролята на град Враца и свързаната с него територия 

на общината, като важен обслужващ, административен, икономически и инфраструктурен център. 

Тази централна функция на града и общината са благоприятствани от стратегическото 

местоположение на територията в национален и регионален план, което в значителна степен е 

предпоставило модела на развитие на  областта. 

Връзките на района се определят от неговото разположение, транспортната инфраструктура и 

достъпността. Ограничител за по-добрата свързаност са реката Дунав, планинският релеф, 

състоянието на пътищата в района, малкият брой гранични контролно-пропускателни пунктове. 

Един от важните градове-центрове в обхвата на района - гр. Видин е единственият град в 

България, при който се пресичат два от коридорите на основната трансевропейска транспортна 

мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски” и „Рейнско/Дунавски", но това важно предимство 

все още не е оползотворено, поради забавянето в изграждането на АМ „Хемус“ и скоростния път 

Видин-Ботевград/София. На р. Дунав има само един мост в тази част на страната, което също 

затруднява връзките с Румъния. Общо на р. Дунав, граничните контролно-пропускателни 

пунктове в този район са 4 броя. По границата с Р. Сърбия са разположени два ГКПП, изготвен е 

проект и за ГКПП „Салаш“, но все още не е реализиран. 

Община Враца граничи с общините Вършец, Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина и Своге. 

Всички гранични общини попадат в област Враца с изключение на общините Своге и Вършец.  

В община Враца и частично Мездра са концентрирани преобладаващата част от икономическите 



 

дейности, работната сила и обектите на социалната и техническата инфраструктура. Към тези 

общини са ориентирани и основната част от инвестициите в областта.  

Община Враца концентрира 48 на сто от работещите средни и големи предприятия в областта. 

Враца има функции на икономическо ядро в областта, като тук преработващата промишленост е 

отрасълът с най-голям дял.  Промишлените предприятия в общината са специализирани главно в 

машиностроенето, металообработването, текстилната промишленост, химическо производство, 

производство на мебели, строителни материали, дървообработване, строително-ремонтни 

дейности, заготовки и строително-монтажни работи, хранително-вкусова промишленост и др. Що 

се отнася до преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), община Враца е най-атрактивната 

дестинация за ПЧИ в рамките на областта, като около 95% от всички инвестиции в областта се 

насочват именно към общината. Основната част от ПЧИ в областта и в общината са в 

промишлеността. Другите сектори, привлекли значителни по размер чужди инвестиции, са 

търговията, ремонтните дейности и туризмът, както и селското, горското и рибното стопанство. 

Структурата на икономиката на община Мездра е насочена основно към сферата на услугите, 

следвана от преработващата промишленост и с най-малък дял на селското стопанство. 

Промишлените предприятия в общината са специализирани главно в машиностроенето, 

производство на кабелни компоненти за автомобилната индустрия, текстилната промишленост, 

производство на строителни материали и строителни керамични изделия, добив и обработка на 

скални и облицовъчни материали, дървообработване, строително-ремонтни дейности, хранително-

вкусова промишленост и др. 

Близостта на двете общини, добрата свързаност и сходния профил създават възможности за 

задълбочаване на връзките между тях и реализация на съвместни проекти.  

Такъв проект, който има отношение към подобряване на инфраструктурата е: 

Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО 

СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ , 

който обхваща общините Враца и Мездра и е на стойност 5 845 347,29 лева. Безвъзмездната 

финансова помощ е в размер от 4 400 662,69 лева, а съфинансирането от бенефициента Община 

Враца и партньора Община Мездра - 1 444 684,60 лева. Срокът за изпълнение на дейностите по 

проекта е 31 месеца. Това е стратегически и всеобхватен проект, който касае всеки един жител на 

двете общини и чрез него ще се решат дългогодишни проблеми със сметосъбирането и 

сметоизвозването на зелените отпадъци. Новата компостираща инсталация ще намали значително 

обема на депонирания отпадък. Очакват се реални икономии за общините. С реализирането на 

проекта ще бъдат разкрити нови работни места. 

Новата компостираща инсталация се изгражда на площ от около 4,5 дка и ще е в непосредствена 

близост до сепариращата. В рамките на проекта ще бъде въведена система за разделно събиране на 

зелените отпадъци в двете общини. Ще бъдат закупени 574 контейнери с вместимост 1,1 куб.м. и 4 

броя сметоизвозващи машини. 

Враца – Мездра е една от определените зони на растеж в СЗР, включващи части от територията 

на една или повече общини, така че евентуално сътрудничество и в други сфери е 

препоръчително. Останалите са: община Видин, Лом, Монтана, Берковица, Ловеч-Троян, Плевен-

Левски - Долен Дъбник. В тези зони следва да се предприемат интензивни действия за подкрепа на 

икономическия растеж. 

Друг проект, който има отношение към община Враца, но с трансграничен характер е Проект 

DiGiPARKS Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните 

паркове „Врачански Балкан“ и „Железни врата“ по Европейска Програма за териториално 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Румъния – България“. 

Проектът е с обща цел насърчаване на съвместно устойчиво и балансирано икономическо 

развитие на териториите на двата парка, чрез диверсифициране на туристическото предлагане и 

развитие на туризъм, базиран на културното и природно наследство, като фактор за ефективно 

използване и експлоатиране на общите предимства и потенциали и преодоляване на дисбалансите 

в региона. Водещ партньор е Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ – Р. България. 

Начало на проекта - 21 май 2019 и край на проекта - 19 май 2022. Стойност: 419 379, 44 евро, от 

които 356 472,52 евро - съфинансирани от Европейска Програма за териториално сътрудничество 



 

ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния – България». 

 

11. Влияни

е на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение,  

предвидени за реализация на територията на общината; 

Основните приоритети на Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Северозападен район следните:  

 ПРИОР

ИТЕТ 1: УСКОРЯВАНЕ РАСТЕЖА НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА 

Тук се отнасят цели и мерки, свързани с: 

- насърча

ване на инвестиционната и иновационната активности и изграждането на свързаната с 

тях инфраструктура – лаборатории, иновационни центрове, създаване на 

високопроизводителна индустриална база, развитие на развойната дейност (НИРД) и 

иновациите; 

- развит

ие на селското и горското стопанство, модернизиране и технологично обновяване на 

стопанства и инфраструктура в отрасъла (хидротехническите и хидромелиоративните 

мрежи и съоръжения на територията); насърчаване на биологичното земеделие.   

- развит

ие на устойчив туризъм - изграждане на добра инфраструктура до туристическите обекти; 

развитие на инфраструктурата за туризъм в защитените територии и развитие на природни 

туристически атракции. 

Туризмът може да се развива като сериозна икономическа дейност, диверсифицираща 

икономиката на района, като същевременно създава привлекателни работни места за млади хора. 

Необходимостта от включването на този силно недоизползван потенциал в регионалния растеж е 

важна задача на новото развитие.   

Описаните дейности и мерки ще намерят подкрепа по оперативни програми, включително 

Оперативна програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г., Програмата за развитие на селските 

райони, чрез насърчаване на публично-частното партньорство, както и други финансови 

източници, насърчаващи устойчивото развитие на туризма. 

 ПРИОР

ИТЕТ 2: ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

Тук се отнасят цели и мерки, свързани с: 

- равен 

достъп до качествено образование и обучение, в т.ч. и модернизация и подобряване на 

образователната инфраструктура; 

- инвест

иране в подобряване на здравната, социалната, културната и спортната 

инфраструктури; 

 ПРИОР

ИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И НАМАЛЯВАНЕ 

НА НЕРАВЕНСТВАТА 

Тук се отнасят цели и мерки, свързани с: 

- трансп

ортна и цифрова свързаност - подобряването на транспортната свързаност в национален, 

трансграничен, европейски и международен план ще продължи да бъде последователно 

осъществявано, като през периода 2021-2027 г. се залагат за изпълнение първостепенни 

проекти за нейното осъществяване. 



 

- изграж

дането и/или модернизацията на техническа инфраструктура – водоснабдителни и 

канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, както и оптимизация 

на системата за управление на отпадъците. 

- енергий

на инфраструктура и ефективност - нарастване дела на възобновяемите източници; 

повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради; улично 

осветление; изграждане на газопреносни и разпределителни мрежи за битова газификация и 

др. 

- зеленат

а инфраструктура; 

- подобря

ване качествата на градската и агломерационната среда - мерки за: изграждане на нови 

индустриални зони и паркове, рехабилитация на производствени зони, подобряване на 

жилищната среда, подобряване на достъпа до публични услуги (образование, 

здравеопазване), включително за хора с увреждания, благоустрояване на публични 

пространства, мерки за енергийна ефективност, производство на енергия от възобновяеми 

източници, интегриран градски транспорт, газифициране, подобряване на градската 

инфраструктура и др. 

- развит

ие на териториалното сътрудничество.  

Областите Видин, Монтана, Враца и Плевен са избираеми за участие и реализиране на  проекти по 

програмите за трансгранично сътрудничество (България-Сърбия и България-Румъния). 

Големи инфраструктурни проекти, изпълнявани на територията на община Враца по 

описаните приоритети включват:  

По Приоритет 1, във връзка с целта за развитие на устойчив туризъм и мярка изграждане на добра 

инфраструктура до туристическите обекти, на територията на Община Враца се предвижда да се 

изпълни следния проект: 

- Рехабилитация на пътища с туристическо значение ЛОТ 10 Път III-1002 Враца – Пещера 

„Леденика“ от км 0+160 до км 17+588,80, с обща дължина 17,429 км по ОП Региони в растеж. 

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ е насочена към инвестиции в мрежата от 

първокласни, второкласни и третокласни пътища, за да се подобри свързаността и достъпността на 

второстепенните и третостепенните възли с TEN-T мрежата за товари и пътници. Инвестициите са 

пряко свързани с достигане на заложените принципи в Стратегията за развитие на пътната 

инфраструктура в Република България 2016-2022 г. Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”, управляващ орган: Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството; бенефициент по схемата: Агенция „Пътна 

инфраструктура”; Механизъм на финансиране на програмата: Европейски фонд за регионално 

развитие: 85% и Държавен бюджет на Република България: 15%)  

По Приоритет 2, за подобряване на: 

Образователна инфраструктура: 

„Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез 

подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в 

системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“ – бенефициент е МОН. 
Процедура: BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България, 

срок на приключване 17.12.2021 г. 

Професионална техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" – Враца е единствената от тези 

15, на територията на община Враца.  

Целта на проекта е да насърчи запазването на традиционните и да разкрие нови за региона на 

Видин, Враца, Монтана и Плевен професионални специалности. Съществен момент за оставане на 

младото население и развитието на бизнеса е необходимостта от насърчаване на връзката между 



 

професионалното образование и реалния бизнес с оглед създаване на условия за развитие на 

личностни и професионални знания и умения през целия живот. 

Инвестициите в образователните институции е с цел обновяване и модернизация на учебните 

кабинети, лабораториите, спортните съоръжения и учебните работилници и ще допринесат за 

осъществяване на по-качествено професионално образование. 

Социалната инфраструктура: 

Проект с регионално значение е: Младежки център Враца - фактор за развитие на 

Северозапада, по Програма «Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване 

на уязвимите групи» на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

(ФМ на ЕИП) 2014-2021. Обща стойност - 1 587 473.97 лв. и срок за приключване на проекта - 

30.06.2023 г. 

Проектът отговаря на установената в община Враца потребност от осигуряване съответствие на 

нуждите със стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от 

уязвимите групи. Неговата цел е разширяването на териториалния обхват на Младежки център 

Враца (МЦ Враца), продължаване и развиване на съществуващи дейности и провеждане на нови, 

които да увеличат многообразието, интереса и броя на включените младежи в дейностите. 

Основна целева група са младежи на възраст между 15 и 29 години; ученици, застрашени от 

отпадане или отпаднали от образователната система; младежи в риск от етническите малцинства; 

младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо 

развити райони; хора, непопадащи в групата на младежите, свързани с участието на младежите в 

дейностите на младежките центрове: включително деца, родители, учители, наставници и други 

представители на местната общност. Вторична целева група са образователни/ромски медиатори; 

младежки работници; служителите на МЦ Враца и общински служители. Основната цел е 

подобряване благосъстоянието на децата и младежите в риск на територията на община Враца 

и разширяване териториалният обхват на работа на МЦ Враца на областно ниво, чрез 

въвеждане на услуги за деца и младежи в риск, които да отговарят на изискванията за получаване 

на Знак за качество на Съвета на Европа. 

Основните дейности по проекта са насочени към подобряване на условията за равен достъп до 

образование, обучение и труд; засилване на мотивацията за включване на деца и родители от 

етническите малцинства, създаване на предпоставки за социално включване; интеграционни 

дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни инициативи и промяна на 

обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към младежите в риск.  

Очакваните резултати включват: разширени териториален обхват и дейности на МЦ Враца, по-

активно участие на целевата група в дейностите на центъра; повишен капацитет на 

служителите в младежкия център. 

Проект BG16RFOP001-1.019-0006-C01 „Реконструкция и ремонт на общински жилища в 

съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други 

групи в неравностойно положение“ с обща стойност на проекта 1 088 816,01 лв. Очаква се 

проектът да бъде реализиран до 2022 година.  

Проектът е разработен в изпълнение на Инвестиционната програма на Община Враца и е свързан с 

приоритет „Социална инфраструктура”. Чрез изпълнението му Община Враца цели да се подобри 

материалната база на социалната инфраструктура, да се повиши енергийната ефективност и 

да се осигури достъпна архитектурна среда за хората с увреждания до жилищата. В рамките на 

проекта ще бъдат обновени в съвременни жилища 30 броя апартаменти общинска собственост, 

намиращи се на бул. „Васил Кънчов“ 2Б. Избраното мястото има осигурен достъп до училище, 

детска градина, социални услуги, пощенска станция, медицински център, Пътна полиция, 

автобусен и жп транспорт. Обновените апартаментите ще бъдат оборудвани и обзаведени с легла, 

гардероби, шкафове, трапезни маси и столове, кухненски шкафове и др., както и с електроуреди. 

Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения, по 

ОП Развитие на човешките ресурси. Срок за приключване е 22.08.2022 г., обща стойност: 999 

999.00 лв. Основната цел на проекта е чрез предоставяне на подкрепящи социални услуги в 

общността, лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да създадат или да 

възстановят умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността, според 



 

конкретните им възможности. Проектните дейности са свързани с подготовка на тръжни 

процедури и избор на изпълнители, ремонт и оборудване на сградата на ул. “Огоста“ № 3 в гр. 

Враца, предоставена за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и за лица с интелектуални затруднения (ЦСРИ), разработване на вътрешни 

правила за дейността на услугите, подбор, наемане, обучение на персонала, супервизия и подкрепа 

при предоставянето на услугите, осигуряване на достъп до почасови услуги, извършване на 

рехабилитация, социално и психологическо консултиране, мобилна работа и други профилирани 

дейности, свързани с трудотерапия и подкрепа за трудово наставничество. 

По Приоритет 3, проекти в реализация, към които община Враца има отношение: 

Цел «Подобряване на транспортната инфраструктура за транспортна свързаност»: 

-Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ „Видин – Монтана – Враца” (Изграждане на скоростен 

път Видин – Монтана – Враца) по Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) - една от десетте оперативни програми на Република 

България, които се финансират от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.  

Финансирането на проекта е по ОПТТИ 2014-202 г., Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“. 

Общата стойност на разходите по проекта е 2 774 936,52 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение - 

31.01.2019 г. 85% от безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по проекта е съфинансиране от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/. 15% от БФП по проекта 

е национално съфинансиране. 

Трасето „Видин–Димово–Бела–Ружинци–Монтана–Враца“, предмет на Проекта, е част от Транс-

европейски транспортен коридор „Ориент/Източно-средиземноморски“ съгласно Регламент /ЕС/ 

1315/2013. Начало на трасето е краят на инфраструктурата на Дунав мост 2, а край - началото на 

обход на гр. Враца. Към настоящия момент път Е-79 е с непостоянен габарит, отсечки в различно 

експлоатационно състояние и трасе, преминаващо през населени места. Изброените факти водят 

до непостоянна ниска скорост, задръствания, ПТП, негативни екологични въздействия, което не 

удовлетворява изискванията за път от основната транс-европейска транспортна мрежа съгласно 

Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година 

относно насоките на Съюза за развитието на транс-европейската транспортна мрежа и за отмяна 

на Решение № 661/2010/ЕС (1).  

Целта на проекта е осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ново пътно трасе на 

четирите участъка: Видин-Димово, Димово-Бела-Ружинци, Ружинци-Монтана и Монтана-Враца с 

обща дължина около 125 км. Основни технически параметри на новопроектирания път са: 

проектна скорост 120 км/час; пътен габарит Г-28 и товароносимост на пътната настилка 11,5 т/ос. 

Други проекти, предложени в Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Северозападен район, с цел подобряване на транспортната свързаност, включват:  

- Рехабил

итация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната мрежа; 

- Подобр

яване на вътрешно районната транспортна инфраструктура и засилване на връзките между 

градските и селските райони на всички равнища - чрез подобряване на достъпността и 

възможността за работа и планиране на специфични мерки в подкрепа на периферните и 

слабо населени селски райони; 

- Изграж

дане на велоалеи и веломаршрути, свързващи областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч по 

направление изток-запад в Предбалкана; (с предложено конкретизиране от БААТ); 

- Изграж

дане на велоалеи и веломаршрути свързващи Трансевропейската велоалея по р. Дунав, 

Евро Вело 6 със столицата през областите Плевен, Ловеч и Враца към София по поречието 

на р. Искър – направление север-юг. (с предложено конкретизиране от БААТ). 

Цел «Подобряване на техническата инфраструктура»: 

Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза. Срок – 30.06.2024 г. 

Финансиран от КФ. Обща стойност на проекта 114 506 125.63 лв. 



 

Проектът е предназначен за управление на водния цикъл на гр. Враца и обхваща водопроводна 

мрежа, канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). 

Интегрираният проект е разделен на две фази. Първа фаза се изпълни в програмен период 2017-

2013 на ОПОС. Втора фаза на проекта, предвижда цялостното завършване на реконструкцията на 

градската ВиК мрежа и реконструкцията на ПСОВ гр. Враца, както и цялостно изпълнение на 

рехабилитация на стоманения и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов 

водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца. 

Във втората фаза на проекта се включва: 

 Реконст

рукция и рехабилитация на 17, 62 km водоснабдителна мрежа, в която има много пробиви и 

течове. 

 Реконст

рукция и рехабилитация на 2,35 km съществуващи главни колектори за отпадъчни води във 

Враца. 

 Реконст

рукция и рехабилитация на 7,59km второстепенна канализационна мрежа 

 Удължа

ване на канализационната мрежа с 8,77 km в два квартала на Враца – Кулата и Бистрец, както 

и на улици във Враца. 

 Рехабил

итация на съществуващ стоманен водопровод и реконструкция на съществуващ 

азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца – 33,3 km 

 Одобря

ване на работен проект (РП) и подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП), 

учредяване на сервитут, уреждане на вещните права, получаване на разрешение за строеж за 

реконструкция на захранващ водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца 

 Завърш

ване на пълното обновяване на ПСОВ с ново механично и електрооборудване, изграждане на 

нови и обновяване на стари сгради и съоръжения за постигане на съответствие с 

изискванията на ЕС и българските изисквания за опазване на околната среда. 

 Строите

лен надзор и авторски надзор по време на строителството на градската Вик мрежа и на 

захранващия водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца. 

Целите на проекта са: 

 Подобр

яване качеството на живот на населението и повишаване нивото на предоставяните услуги; 

 Намаля

ване на водозагубите и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК оператора; 

 Намаля

ване риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при 

събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване; 

 Намаля

ване риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при 

събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване; 

 Изготвя

не на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води; 

 Подобр

яване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и подземните 



 

водни басейни; 

 Намаля

ване на здравния риск за населението; 

 Намаля

ване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на вход 

ПСОВ; 

 Предот

вратяване затруднения при експлоатацията на ПСОВ, респективно предотвратяване 

нарушаване изискванията на Директива 91/271/ЕИО. 

Цел «подобряване на енергийната инфраструктура и ефективност» 

Дългосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в община Враца 2021-2030 г, изцяло разработена в 

съответствие с европейските нормативни актове, свързани с производството и потреблението на 

енергия, произвеждана от енергийни източници и транспонирани в българското законодателство. 

За новия планов период до 2030 г. ЕК счита, че Всяка държава членка трябва да поеме ясен 

ангажимент по отношение на енергията от възобновяеми източници, като посочва как ще бъде 

изпълнен в съответствие с правилата за конкуренция и за държавна помощ, за да се избегнат 

пазарните деформации и се осигури ефективност на разходите. Основните цели и подцели на тази 

програма са изцяло съобразени със заложените в националните и регионалните стратегически 

документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и 

използването на енергия от възобновяеми източници, а именно: 

- Национ

ален план за действие за енергия от възобновяеми източници; 

- Национ

ална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници; 

- Енерги

йна стратегия на Република България; 

- Стратег

ии, планове, прогнози за устойчиво развитие на община Враца. 

Понастоящем Община Враца има разработен Проект за енергийно ефективна реконструкция и 

модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на гр. Враца, АДБФП е 

подписан на 11.03.2021 г. Основните цели са: 

- Подобр

яване качеството на уличното осветление в града чрез замяна на стари амортизирани 

улични осветителни тела, работещи с НЛВН с нови LED осветителни тела; 

- Новите 

светодиодни LED осветителни тела се монтират на места с монтирани стълбове и изградена 

електрическа мрежа, на мястото на съществуващите улични осветители или върху 

съществуващи стълбове без осветителни тела; 

- Привеж

дане на реконструираната част от системите на уличното осветление в града в съответствие 

с количествените и качествени показатели за улично осветление, съобразно действащите 

български и европейски стандарти: БДС EN 13201-2-2016; 

- Създава

не на условия за сигурност и безопасност на движението на гражданите и моторните 

превозни средства през тъмната част на денонощието и не на последно място създаване на  

комфортна и естетична нощна атмосфера в градската среда. 

Предвижда се подмяната на 927 бр. осветителни тела, като общата дължина на улиците, обхванати 



 

от проекта за уличното осветление е 12,958 км. На базата на максималните стойности на 

капацитета на трафика се избират добавени претеглените стойности (VW) и се определят 

светлинните класове на проектните улици, съгласно СД CEN/TR3201-1:2015. 

В проекта е предвидено използване на ВЕИ за захранване на уличното осветление на тротоарните 

пространства. Използва се соларна лампа с вграден панел и акумулатор, с мощност 20W, без  

необходимост от допълнително ел. захранване. Ще бъдат монтирани 380 бр. соларни лампи, 

поставени на съществуващите стълбове. 

С модернизирането на остаряващите осветителни системи чрез внедряване на LED технологията 

се реализира: 

- намален

а консумация на електроенергия; 

- намаляв

ане разходите за  поддръжка; 

- намаляв

ане на светлинното замърсяване и загубите на електроенергия; 

- повише

на екологичност. 

Цел «подобряване качествата на градската среда» 

Проект Модернизиране на градския транспорт в община Враца по ОП Околна среда, срок на 

приключване октомври 2022 г., обща стойност: 32 027 089.53 лв. 

Целта на проектното предложение е подобряване качеството на атмосферния въздух в Община 

Враца, посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди, в резултат на 

подмяна и модернизиране на подвижния състав на средствата за масов градски транспорт. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за удовлетворяване потребностите на населението, 

туристите и гостите, фирмите и организациите в община Враца, от чист въздух, модерен и 

екологичен градски транспорт. Планирана е доставка на 13 нови електрически автобуси и 9 нови 

тролейбуси, отговарящи на европейските норми за вредни емисии от двигателите и използване на 

възобновяеми енергийни източници в градския транспорт. Предвидена е доставка на 

специализирано оборудване за оптимизиране експлоатацията на тролейбусите и монтаж на 

зарядни станции за зареждане на електробусите.  

Проектът включва дейности за доставка на електрически превозни средства; специализирани 

услуги; оптимизиране експлоатацията на новопридобитите превозни средства, в т.ч. внедряване на 

интегрирана система за управление на транспорта (за електронно таксуване и за информация на 

пътниците в реално време), системи за избягване на сблъсък, реконструкция на контактната 

мрежа, изграждане на кабелни трасета до зарядните станции и доставка и монтаж на касети за 

ТИС (Токоизправителна станция), първоначална регистрация и застраховки, мерки за публичност. 

Дейностите са разработени след изготвяне на анализ разходи-ползи, които са доказали 

целесъобразността на проекта и устойчивост на резултатите.  

Очакваните резултати са намаление нивата на ФПЧ, на шума и вибрациите и спестяване на 

енергия, намаляване използването на невъзобновяемите енергийни източници, като дизеловото 

гориво и замяната му с използване на електроенергия, развитие на устойчив градски транспорт, 

намаляване използването на лични автомобили, увеличение на дела на ползващите услугата 

градски транспорт, който чрез реализиране на проекта става привлекателен, удобен и сигурен. 

В заключение може да се обобщи, че община Враца е ангажирана с не малко проекти, които са 

свързани с прилагане на различни национални стратегии и проекти от национално или регионално 

значение. Тяхното успешно реализиране ще доведе до положителни резултати в почти всички 

области: подобрена пътна инфраструктура и транспортна и комуникационна свързаност, 

подобрена социална, образователна и спортна инфраструктура, повишена енергийна ефективност, 

по-малка замърсеност на атмосферния въздух; подобряване на безопасността, екологичността, 

удобството и естетичната страна на градската среда; по-качествено професионално образование и 

повече възможности за младежки дейности и обхващане на повече деца и младежи в риск; 

подобряване на достъпността за хора с увреждания; опазване на водите и добро качество на 



 

питейната вода; удължаване на канализационната мрежа и намаляване на водозагубите, както и 

съответствие с екологичните изисквания на ЕС; опазване на околната среда като цяло и др. 

Всички тези резултати ще окажат положително влияние за създаване на по-добри възможности за 

стопанско развитие и туризъм, подобряване на условията за живот, качеството на живота и 

перспективите за задържане на жителите и най-вече на младите семейства в общината. Разбира се, 

това е дълъг процес и много от целите са дългосрочни, което изисква последователни политики и 

действия от страна на Общината за устойчив растеж и устойчивост на резултатите от 

изпълняваните проекти. 

 

12. Описан

ие на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален социално-

икономически анализ на районите на национално ниво, изготвен от „Национален център за 

териториално развитие“ ЕАД; 

Целта на хоризонталния социално-икономически анализ на районите на национално ниво, 

изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, е въз основата на анализ на 

данни да се сформира цялостна визия за проблемите и предизвикателствата, пред които са 

изправени всеки български регион, община и населено място.  

Социално-икономическият анализ на районите на Р България (Анализа на районите) представя 

настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното, демографското, 

инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава основните тенденции в 

тях. Също така дава прогнози за развитието им до 2027 г. Той е структуриран в 3 основни части. 

Първата част разглежда териториалния анализ на развитието по тематични направления и ключови 

характеристики по три основни теми –урбанистичното развитие, териториалните аспекти на 

секторните политики, административния капацитет за провеждането им и за изпълнение на 

проекти. Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на 

районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени промените, 

настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и програми и са 

систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените трайни 

тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите. Третата част обобщава синтезираните 

изводи от първите две и ги надгражда с интегриран национален профил. 

От направените изводи и обобщения са изведени определени мерки и национални цели, 

специфични за всяка сфера от социалния и икономическия живот на регионите, общините и 

населените места в България. Търсенето на взаимовръзките между общинското и регионалното 

развитие с поставените национални цели в различните сфери на обществения живот е обусловено 

от необходимостта да бъдат взети предвид данните от всяка община в България и нейния принос 

към постигането на националните цели за развитие. Този подход на постоянно проследяване на 

текущото състояние на общините и регионите, чрез представяне на сравнителни анализи, 

подсигурява възможност за експертно ориентиране в национален план и съставяне на актуален 

синтезиран профил на страната. Предпоставя и възможност за своевременно извеждане на 

необходимите препоръки за подобрения във всички сфери на обществения живот - при ясно и 

актуално отчитане на основни предимства, недостатъци, силни и слаби страни. 

Интегрираната териториална стратегия (ИТСР) за развитие на Северозападен регион за планиране 

от ниво 2 е част от системата от документи за планиране на пространственото развитие, 

регламентирани със Закона за регионалното развитие и представлява средносрочен стратегически 

планов документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и тематична 

рамка на развитието на региона в годините за новия програмен период 2021-2027. Община Враца 

попада в обхвата на Северозападния регион.  

Стратегията е разработена в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие 

за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита предвижданията на регионално ниво на 

секторните стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, 

науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите 

комуникации, туризма и околната среда. Определените цели и приоритети за развитие на 



 

Северозападния регион в периода 2021-2027 г. са съобразени с целите и стратегиите на 

Националната програма за развитие България 2030, Актуализираната национална концепция за 

пространствено развитие, както и целите на политиките на Европейския съюз за сближаване и 

регионално развитие след 2020 г. 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за периода 2021 -2027 

включва 3 основни приоритета за развитие на региона, към които са формулирани специфични 

цели, както следва:  

1. Приоритет 1: Ускоряване на растежа на регионалната икономика 

2. Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал 

3. Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата 

Стратегията в ПИРО на община Враца е съгласувана с този документ, като извежда сходни 

приоритети.  

 

13. Анализ 

на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) 

SWOT-анализът е експертен метод, който използва аналитичната информация, за да се изведат 

определени заключения. Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка 

на вътрешните за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, 

както и на външните за организацията или региона възможности (Opportunities) и заплахи 

(Threats). Приема се, че вътрешните страни (силните и слабите страни) могат да се контролират от 

организацията, докато външните фактори (възможности и заплахи) определят състоянието на 

средата, в която се развива организацията или региона. 

Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава общината. Силната 

страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство. Слабите страни 

представляват ограничения или недостиг на ресурси, умения и способности, които сериозно 

възпрепятстват развитието на сектора. Възможностите представляват най-благоприятни елементи 

на външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които общината се възползва или 

би могла да се възползва. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 

поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото  (желаното) състояние. 

Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на приоритетите и целите за 

развитие на общината, както и периодична оценка на мястото й в рамките на региона. 

Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират конкретни мерки за 

коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват 

потенциала за развитие, а също и такива, които показват ограниченията (лимитиращите фактори) 

и проблемите, които предстои да бъдат преодолени. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Изключително благоприятно 

географско разположение и 

териториално позициониране;  

 Висока степен на използване на 

възможностите за финансиране от 

Европейските фондове;  

 Общата тенденция за спад на броя на 

населението в страната като цяло, се 

следва от Община Враца до края на 

2019 г. През 2020 г. обаче се 

наблюдава увеличение с близо 2% на 

населението на територията на 

общината, което в известна степен се 

 Коефициентите на възрастова 

зависимост представят една 

неблагоприятна картина за 

формирането на демографския 

потенциал по отношение на 

трудовия контингент в бъдеще. 

Естественият прираст е трайно 

отрицателен и то с увеличаващи се 

стойности през годините. 

Механичният прираст също е с 

отрицателни стойности;  

 Недостатъчно използване и опазване 

на водните ресурси на общината;  



 

дължи на завръщане на хора, 

работещи в чужбина, поради 

пандемията от Ковид-19;  

 Средното брутно трудово 

възнаграждение на наетите лица в 

общината нараства;  

 Коефициентът на безработица трайно 

намалява през периода 2014 – 2019 г. 

като показва за община Враца по-

благоприятна картина от тази за 

област Враца и за СЗР за планиране;  

 Добро състояние на пешеходните зони 

и пространства в града, добро  

състояние на ВиК мрежата в града;  

 Задоволителна степен на покритост на 

града с лекарски и стоматологични 

практики;  

 Добро състояние и използваемост на 

сградния фонд в образованието в 

града;  

 Многообразие от социални услуги;   

 Добро качество на въздуха, почвите и 

водите в града;  

 Добро състояние на защитените 

територии;  

 Опорен икономически център в 

областта; 

 Създадени/ в процес на създаване на 

нови туристически атракции; 

 Активно промотиране на града и 

общината като добро място за 

инвестиции; 

 Наличие на екологично чисти 

територии; 

 Богато и ценно биоразнообразие – 

свръхконцентрация на обекти със 

статут на защитени територии и 

защитени зони, доминиращо 

представени от водни тела и 

прилежащите им влажни зони.  

 Липса на разнообразни форми на 

сдружения на бизнес структурите 

като търговски камари, палати, 

комитети и др. и партньорството им 

с общинската 

администрация;  

 Липса на внедряване на модерни 

технологии и използване на 

иновации;  

 Недостатъчно развитие на туризма и 

недостатъчно използване на 

културно- историческите дадености;  

 Средства за подслон, които не могат 

да поемат увеличен туристопоток; 

 Недостиг на висококвалифицирани 

медицински кадри; 

 Нарастваща заболеваемост на 

населението, сериозност и 

необходимост от хоспитализация; 

 Ограничен достъп на определени 

социални групи до медицински 

услуги; 

 Множество рискови фактори за 

заболеваемост;  

 Проблеми свързани с качеството на 

атмосферния въздух; 

 Висок процент загуби на вода по 

водопреносната мрежа.  

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Благоприятно географско положение, 

сравнително добра транспортна 

свързаност;  

 Предприемане на мерки за 

ограничаване на изменението на 

климата и за адаптация към вече 

 Незадоволителни финансови 

взаимоотношения между държавата 

и общината и степен на финансова 

децентрализация;  

 Изключително ниска инвестиционна 

активност;  



 

настъпилите промени; 

 Усъвършенстване на 

водоснабдителната и мелиоративната 

мрежа;  

 Запазване на  активни и 

проспериращи села; 

 Съхранение на балансирана 

възрастова структура; 

 Подобряване на образователната 

структура на населението; 

 Добра образователна система – 

нормативна база, състояние, 

успешност на реформите;  

 Добро качество на битовата среда – 

осигуреност с жилища, състояние на 

жилищния фонд;  

 Отсъствие на етническо напрежение и 

конфликти в страната и района;  

 Изключително благоприятен природо-

географски потенциал за развитието 

на туризма;  

 Благоприятна национална политика в 

областта на екологията и отражението 

й върху състоянието на градовете – 

функции на органите, системи за 

мониторинг и контрол, ефективност 

на мерките;  

 Относително добро културното 

равнище на населението, добра степен 

на задоволеност на културните 

потребности.  

 КОВИД-19 кризата и увеличаване на 

безработицата и нуждата от 

висококачествени здравни услуги; 

 Ниско равнище на доходите, 

нерентабилност и ниска 

производителност на труда на 

предприятията от страната и 

региона; 

 Недобро състояние на здравната 

система и неуспешност на 

реформите; 

 Неблагоприятна възрастова 

структура на населението; 

 Негативен естествен прираст и силно 

изразени миграционни процеси; 

 Обезлюдяване на села; 

 Емиграция на младо и образовано 

население; 

 Миграция на кадри след образование 

поради затруднена и 

неудовлетворяваща реализация; 

 

 

 



 

 

 ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 

 Съгласуваност с основните стратегически документи 

Определените приоритети за развитие на Плана за интегрирано развитие на община Враца за 

периода 2021-2027 г. са съобразени с целите и стратегиите на Националната програма за развитие: 

България 2030, Актуализираната национална концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за 

периода 2012 –2022 г. и нейната междинна оценка, Интегрираната териториална стратегия за 

развитие (ИТСР) на Северозападен регион (СР), както и целите на политиката на ЕС за периода до 

2027 г.  

Политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. продължава да инвестира във всички 

региони, като се запазват и трите категории (по-слабо развити региони, региони в преход, по-

развити региони). Политиката на сближаване ще продължи да подкрепя стратегиите за местно 

развитие и овластяване на местните органи при управлението на средствата. Градското измерение 

на политиката на сближаване също се укрепва, като 6% от помощта по линия на ЕФРР се заделят 

за устойчиво градско развитие и се създава нова програма за изграждане на мрежи от контакти и 

капацитет на градските власти — Европейската инициатива за градовете. Пет основни цели ще 

стимулират инвестициите на ЕС в периода 2021—2027 г.:  

1. Инвестициите в регионално развитие ще се съсредоточат върху цели 1 и 2. [65%] до [85%] 

от средствата от ЕФРР и Кохезионния фонд ще бъдат разпределени за тези приоритети, в 

зависимост от относителното благосъстояние на държавите членки. 

2. По-интелигентна Европа — чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и 

подкрепа за малките и средните предприятия. 

3. По-зелена, безвъглеродна Европа — чрез прилагане на Парижкото споразумение и 

инвестиране в енергийния преход, възобновяемите енергийни източници и борбата с 

изменението на климата. 

4. По-добре свързана Европа — със стратегически транспортни и цифрови мрежи. 

5. По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права и подкрепа 

за качествената заетост, образованието, уменията, социалното приобщаване и равния 

достъп до здравеопазване.  

Основен стратегически документ, който очертава политиките за развитие на България за 

следващите години, е Националната програма за развитие: България 2030. Програмата е 

рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни 

документи. Той детерминира визията и общите цели на политиките за развитие във всички 

сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения. 

Формулираните в нея основни цели на правителството за периода до 2030 г. са технологична 

трансформация, демографски подем и намаляване на неравенствата. Реализирането на 

стратегическите цели е предвидено посредством целенасочени политики и интервенции, 

групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие: ОС 1 Иновативна и интелигентна 

България/ОС 2 Зелена и устойчива/ОС 3 Свързана и интегрирана България/ ОС 4 Отзивчива и 

справедлива България и ОС 5 Духовна и жизнена България.  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. е основният 

документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на 

балансирано и устойчиво развитие на районите от страната и за преодоляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 

общоевропейската политика за сближава и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, 

която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на 

територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР играе важна роля за постигане на 



 

съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално 

развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на 

районите. НСРР и междинният доклад за нейното изпълнение, подкрепят една и съща цел на 

политиката за регионално развитие в  България - да създаде жизнени, икономически силни и 

устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на 

между и вътрешнорегионалните различия.  

Актуализираната национална концепция за пространствено развитие за периода (АНКПР) 
2013-2025 г., отделя по-голямо внимание на районите от ниво 2, на по-високата степен на 

управляемост на развитието им чрез целенасочени интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон 

с тенденциите за засилване на регионалното и териториалното измерение на европейските 

политики. Ролята на НКПР, като основен пространствен документ на България в областта на 

процесите в територията и секторните политики се запазва, но се осъвременява в контекста на 

общоевропейското пространствено полицентрично развитие, с акцент върху комплексно, 

интегрирано планиране и засилена стратегическа ориентация. Чрез актуализацията на НКПР се 

създава необходимата информационна и планова основа за Оперативната програма за развитие на 

регионите за периода 2021-2027 г. Трите стратегически цели на АНКПР, както и техните 

специфични цели и приоритети служат за координираща платформа на всички секторни политики 

с териториални измерения:  

 СЦ 1: Териториално сближаване - чрез подобряване на свързаността на всички нива, 

укрепване на мрежата от градове-центрове и развитие на трансгранично, междурегионално 

и транснационално сътрудничество 

o Специфична цел 1.1. Интегриране в европейското пространство; 

o Специфична цел 1.2. Полицентрично териториално развитие; 

o Специфична цел 1.3. Съхранено природно и културно наследство; 

 СЦ 2: Икономическо сближаване - чрез подкрепа за развитие и подобряване качествата на 

регионалните потенциали и опазване на околната среда 

o Специфична цел 2.1. Регионална конкурентоспособност в подкрепа на растежа; 

o Специфична цел 2.2. Стимулирано развитие на специфични територии. 

 СЦ 3: Социално сближаване - чрез създаване на равностойни условия за развитие и 

реализация на човешкия капитал 

o Специфична цел 3.1. Пространствена свързаност и достъп до услуги; 

o Специфична цел 3.2. Качество на образователни, здравни, социални и културни 

услуги. 

Актуализацията на Национална програма за реформи на България за 2020 г. се изготвя в рамките 

на засиленото наблюдение на икономическите политики в ЕС. Документът отчита констатациите в 

Националният доклад за България за 2020 г., Годишната стратегия за устойчив растеж за 2019 г. и 

Доклада по механизма за ранно предупреждение, с които се поставя началото на Европейски 

семестър за 2020 г. и се засилва фокусът върху новата инициатива на ЕС – „Зелената сделка“ за 

превръщане на ЕС в устойчива и неутрална по отношение на климата икономика до 2030 г. 

България се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи СП на Съвета относно 

идентифицираните от ЕК макроикономически дисбаланси, като през 2020 г. страната за първи път 

от въвеждането на процедурата по наблюдение на макроикономически дисбаланси през 2012 г. е 

поставена в категория „без дисбаланси“.  

Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на северозападен регион (СР) 

задава рамка за интегрирано пространствено развитие при отчитане на местния териториален 

потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразява съвременните тенденции в 

регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Документът се използва за определяне 

на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрираните териториални 

инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г. ИТСР са основа за изпълнение на 

интегрираните териториални инвестиции по Приоритет 2 на ПРР 2021-2027 г. Основните 

приоритети на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен район са 



 

следните: 

 Приоритет 1: Ускоряване на растежа на регионалната политика. 

 Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал. 

 Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата. 

Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021 –2027 г. е фокусирана върху териториалната 

цел на политиката „Европа по-близо до гражданите“, но тъй като интервенциите в рамките на тази 

цел могат да включват мерки, адресиращи всички останали цели на политиката, програмата ще 

допринесе и за тяхното осъществяване, особено по отношение на предвидените мерки, свързани с 

индустриалните зони, енергийната ефективност и устойчивата мобилност, инфраструктурата за 

секторните политики, свързани с цел на политиката 4. По-малките градове и околните територии 

са изправени пред предизвикателства, подобни на тези в селските райони и способността им да 

задържат или привличат хора и много зависи от връзките между тях и големите центрове. В тази 

връзка, за да се насърчи балансираното развитие на територията и в съответствие с препоръките на 

доклада, ще се подкрепят по-малките икономически центрове и техните връзки с големите 

центрове на икономическа дейност въз основа на интегрирани териториални стратегии за развитие 

на територията на шестте региона от ниво NUTS 2, в която е представена и община Враца.  

Стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Враца съответства на 

изискванията на „Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-

2027 г.” на МРРБ и на основните на Закона за регионално развитие за съдържанието на плановете 

за интегрирано на община, както и на основните законови актове в сферите за устройство на 

територията, опазване на околната среда и културното наследство.  

Стратегическата част е съобразена с действащата нормативна рамка на национално, регионално и 

общинско ниво и със спецификите на политиката на ЕС за сближаване за периода 2021-2027. По 

своята същност тя представлява интегрирана част от основните стратегически и планови 

документи, характеризиращи икономическото и пространствено развитие на СРР и общината за 

периода до 2027 г. 

 Подход при структуриране на стратегическата рамка 

Стратегическата рамка е териториално обусловена и е свързана и с качеството на пространствата и 

„местата“ в общинската територия. Прилагането на този подход означава, че: 

• Ще се инвестира в усвояването на потенциала на „местата“ в общината, с приоритизиране 

на конкретни територии и зони за въздействие; 

• Целенасочено ще се подпомагат формирането на жизнеспособни и динамично развиващи се 

териториални общности и места; 

• Ще се осигури свързаност между местата и териториите (вътрешна и външна); 

• Ще се заложат мерки за качествена и съхранена природна среда и зелена инфраструктура, 

обезпечаваща ефективната адаптация към очакваните климатични промени и 

осигуряваща качествени места за обитаване на местната общност. 

Подходът, който е използван при структуриране на стратегическата част е поставяне на хората в 

центъра на вниманието на общинската политика: техните нужди, просперитет, средата на живот и 

достъпност до публични услуги. Прилагането на този подход предопределя ориентиране на плана 

към: 

 Устойчиво растяща просперираща общност от хора в общината, имаща достъп до работа, 

качествено образование и ресурси, които позволяват разгръщането на пълния личностен и 

професионален потенциал на населението; 

 Утвърждаването на общност от ангажирани граждани с проблемите на местата, където 

работят и живеят; 

 Здрава и солидарна местна общност, имаща достъп до качествено здравеопазване и 

ефективно социално подпомагане и възможности за спорт 

Прилагането на този подход означава, че икономическата екосистема се разглежда и е обект на 



 

интегрирано въздействие върху всички компоненти на екосистемата, формираща икономическия 

профил на общината: човешките ресурси, развитието на възможностите за туризъм и спорт, 

икономическите зони и обекти, добавената стойност от стопанската дейност и отражението и 

върху социално-икономическият растеж на местната икономика. 

За да се постигнат резултатите от прилагане на ПИРО на Община Враца, ще се съблюдават 

основни принципи, които да гарантират реалистичността и приложимостта на стратегическата 

рамка. Тези принципи включват следното: 

 Спазване на строго дефинирана логическа и йерархична структура при определяне на 

отделните компоненти на стратегическата рамка на ПИРО и на тяхното съдържание: 

 
 Максимално включване на нуждите и желанията на местните общности и тяхното 

ефективно адресиране чрез инструментите на ПИРО. 

 Надграждане на постигнатото през изминалият програмен период и ускоряване на 

интервенциите, насочени към постигането на устойчив и приобщаващ растеж на местната и 

регионална икономики. 

 Ясно пространствено адресиране на проблеми и решения. 

 Интегриран териториално обусловен подход на интервенциите и очакваните резултати. 

 Приоритизация на стратегическите и кумулативни ефекти от интервенциите върху 

комплексното развитие на общината и региона, който попада в зоната на непосредствено 

влияние и се обслужва с критично важни публични услуги от Враца. 

 Налагането като хоризонтални принципи в развитието на общината на концепциите за 

устойчиво развитие, опазване на биоразнообразието, ефективното използване на 

суровините и пространствата в общината. 

 Прагматичен подход в оценката и адресирането на нуждите в общината и обособените 

части от нейната територия. 

 Налагане на комплексен подход в структурирането на стратегическата рамка, с акцент 

върху прилагането на максимално ниво на публичност в процесите на вземане на решения. 

 Осигуряване на адекватна обществена комуникация и максимално обективна обществено 

достъпна информация за заинтересованите страни и местната общност по отношение 

стратегическата рамка. 

Структурата на стратегическата рамка на плана следва така определените принципи и включва 

ясно определени йерархично организирани компонентни, които са дефинирани на база 

идентифицираните проблеми, дефицити, ресурси, потенциали и сравнителни предимства на 

територията на общината и на формираните природно-социални системи в рамките на нейният 

обхват. Не на последно място, същата отчита и заявените от страна на различните категории 

заинтересовани страни виждания, идентифицираните нужди и желания на местната общност, 

което беше извършено на основата на широко представително  анкетно проучване.  

Стратегическият компонент на ПИРО на община Враца за програмният период 2021-2027 се 

състои от следните основни компонента: 



 

 

 ВИЗИЯ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА  

Тя има за цел да обобщи и представи очакванията от приложението на настоящия стратегически 

планов документ за постигне на осезаем положителен ефект и конкретни резултати,  вследствие на  

неговото прилагане за период 2021-2027 г.  

Във Визията се фокусират усилията за ефективно усвояване на сравнителните предимства на 

общинската територия, нейните потенциали и сравнителни предимства, като същевременно се 

предложат ефикасни решения на най-наболелите проблеми на общината и местната общност. 

Акцентът е поставен върху дългосрочните и стратегически цели, а не върху изолирани, 

краткосрочни и кампанийни цели и мерки, с бързо затихващ във времето и пространството 

резултат.  

Въз основа на формулираните силни страни и предимства, както и основните проблеми е очертана 

следната визия на ПИРО Враца: 

 

Във визията е заложена прогнозата, че в резултат от прилагането на плана за интегрирано 

развитие, община Враца ще стане привлекателно място за живот, с подобрени условия за живот за 

по-висока степен на икономическо развитие, чрез използването на  местните потенциали за 

решаване на актуалните проблеми на развитието.  

 ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ВРАЦА  

Идентифицираните приоритетни области на интервенции за периода 2021-2027 година в плана на 

община Враца са съобразени с изводите от извършения анализ, както и с дефинираните основни 

инвестиции в Интегрирана териториална стратегия за развитие на СРР.  

Целите и приоритетните области на интервенции на ПИРО Враца са съобразени с изискването за 

съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и 

регионално ниво. Стратегическата част на плана е насочена към използване на силните страни на 

общината, за да се неутрализират рисковите, като се адресират слабостите и се оптимизират 

използването на възможностите и благоприятстващите фактори.  

Стратегическата част ясно извежда основни приоритетни области на интервенции за периода 

2021-2027 за развитие на общината, които се отразяват във всички дефинирани мерки, като са 

обхванати нуждите на различни целеви групи. 

Въз основа на социално-икономическия анализ и очертаните нужди и перспективи за развитие и 

като се има предвид, че трябва да бъдат постигнати ясни, реалистични и измерими резултати и 

въздействие за хората и икономиката на общината, са определени следните приоритети: 

1. ПРИОРИТЕТ 1: УСКОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

2. ПРИОРИТЕТ 2: УСТОЙЧИВО ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

3. ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА 



 

Посочените три взаимосвързани приоритета обхващат конкретни цели, които е предвидено да 

бъдат постигнати чрез конкретни мерки и проекти. В частта на отделните приоритети е 

представено тяхното съдържание.  

Стратегическата рамка за развитие на настоящият План за интегрирано развитие на община Враца, 

за периода 2021-2027 г се определя от система от стратегически цели, които конкретизират 

визията за развитие. Целите са насочени към:  

 Устойчиво използване на наличните стратегически предимства на територията; 

 Решаване/намаляване на най-значимите проблеми на социално-икономическите и 

пространствени системи в общината; 

 Развитие на територията като интегрирана система. 

Постигането на определените визия и цели за развитие на община Враца за периода 2014-2020 г. 

ще се осъществява чрез интегрираното и систематично прилагане на мерки, интервенции и 

проекти, групирани и класифицирани в изброените по-долу приоритети.  

Така определените стратегически  цели са предназначени за интегрирано пространствено, 

функционално и системно въздействие върху ключови комплексни направления и области от 

общинското развитие за: 

 Повишаване на качеството на живот, бизнес и  работа на местната общност; 

 Еколого-устойчиво и енергийно ефективно развитие на общината, включително на нейните 

основни икономически, социални и функционални подсистеми; 

 Качествено инфраструктурно осигуряване на територията на общината и ефективна 

пространствена организация на общественото обслужване; 

 Опазване на природната среда, качествена зелена инфраструктура и адаптация към 

климатичните промени на общинската територия и поддържащите я функционални 

подсистеми; 

 Ефективно, компетентно и информирано управление на общината и прилежащата и 

територия. 

Предложените проекти отговарят на следните изисквания: 

 Отчитат местните характеристики, потребности и ресурси; 

 Отговарят на определените в ИТСР приоритети за развитие на съответния регион; 

 Имат значение/въздействие върху социално-икономическото развитие на повече от една 

община; 

 Допринасят за икономическото развитие на региона, в т.ч. за разкриване на нови работни 

места и подобряване на неговата конкурентоспособност, изграждане на необходимата 

техническа и бизнес инфраструктура; 

 Включени интегрирани зелени проекти, които са свързани са с околната среда и 

подобряването на качествата на атмосферния въздух и питейната вода, намаляването на 

енергийните разходи и генерираните отпадъци и др. 

 ПРИОРИТЕТ 1: УСКОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Този приоритет е идентифициран, за да адресира основните потребности и потенциал за развитие 

за повишаване на икономическо развитие чрез реализиране на дейности, свързани с привличането 

на нови външни инвестиции. По този начин чрез привличането на нови икономически активности 

ще се създаде директен ефект върху повишаването на местната заетост  и развитието на бизнеса.  

В обхвата на този приоритет са включени 5 специфични цели: 

 Специфична цел 1.1: Подобряване на инфраструктурата за насърчаване на икономическата 

активност; 

 Специфична цел 1.2 : Подкрепа за развитие на туристическия потенциал; 

 Специфична цел 1.3: Създаване и популяризиране на интегрирани туристически продукти; 



 

 Специфична цел 1.4.: Подкрепа за преминаване към кръгова икономика; 

 Специфична цел 1.5.: Подкрепа за МСП.  

Следва представяне на всяка от тях с предвидените ключови проекти.  

 Специфична цел 1.1: Подобряване на инфраструктурата за насърчаване на икономическата 

активност 

Инвестиционната активност на регионално ниво се влияе от готовността на общината и региона да 

привличат инвестиции. Атрактивността на района около Враца ще се определя от нивото на 

развитие на района, бизнес средата и инфраструктурата.  

За подпомагане развитието на бизнес инфраструктурата, която ще бъде основа за ускореното 

развитие на местната икономика на община Враца и намаляването на първоначалните разходи за 

създаването на нов бизнес, ще бъдат приложени целенасочени мерки за създаването и 

„Изграждането на индустриална бизнес зона“, която да служи като място за ускореното 

развитие на местните предприятия и привличане на чуждестранни такива. Изграждането на 

индустриална бизнес зона ще създаде контакти и икономически растеж, с което регионът ще 

привлече повече чуждестранни инвестиции и частни капитали, като начин за допълване на 

инструментите за сближаване на ЕС. Изграждането на индустриална зона в общината е важна 

предпоставка за привличането на нови инвестиции в производството. Наличието на терени с 

производствено предназначение и изградени елементи на техническата инфраструктура ще бъдат 

водещи при избора на локация и имат важно значение за решението за инвестиция на местни и 

чужди компании. Обособяването на имоти и съоръжения в индустриална зона,  разположени  на 

територията на община Враца с добре развита инфраструктура и с достъп до международните 

транспортни коридори ще подпомага потоците на материали и готова продукция на 

производствените предприятия в зоната и района като цяло.  



 

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

 

 

Проектът за „Изграждане на фотоволтаичен парк“ на територията на нерегламентирано 

сметище и/или другите промишлени зони в града, вкл. чрез публично-частни партньорства или 

частни инвестиции и/или финансови инструменти е в подкрепа на местата за рехабилитацията и 

развитието на съществуващи зони с фокус към инвеститори за екологично чисти, високо 

технологични производства и бизнес инициативи.  



 

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

 Специфична цел 1.2 : Подкрепа за развитие на туристическия потенциал 

Основната цел на развитието на туризма в периода е утвърждаване на конкурентоспособността и 

ефективността на туристическия сектор на община Враца посредством оптимално използване на 

наличните ресурси, в съответствие с пазарните изискванията и потребителските очаквания за 

устойчиво развитие на туризма. Недостатъчната конкурентоспособност на регионалната 

икономика ще бъде подпомогната от проекти като „Изграждане на Атракционен екстремен 

парк „Леденика“, в землището на с. Згориград. Ползите от изграждането на атракционен 

увеселителен парк от този вид са неоспорими. Той ще разнообрази туристическото предлагане в 

района и ще повиши неговата конкурентоспособност. Увеселителната част на обекта ще предлага 

разнообразни атракции и развлечения, съобразени с интересите на различни възрастови групи 

посетители. Ще бъде изградена инфраструктура, която ще осигури и необходимите условия за 

престой и отдих на всички посетители. Атракционът има за цел да привлича туристи в планината. 

Той ще бъде една неповторима възможност за прекарване на свободното време и развлечението на 

жителите на града и неговите посетители. От друга страна той ще разкрие нови, целогодишни 

работни места. Ще спомогне за реализирането на допълнителни приходи към общината.  



 

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

С проекта се цели да се решат и проблемите с „Водоснабдяването на Врачански Балкан“ – 

проблем, който стои от години и търси своето решение. За да бъде осигурено интегрирано 

комплексно решението за развитието на туризма в Балкана се предвижда и „Изграждането на 

Консервационен парк за диви животни“. Задачата на този проект е да подпомогне при 

възстановяване и опазване на биологичното разнообразие на територията на „Врачански Балкан“, 

включително и в планирането на консервационни мерки за опазване на различни видове диви 

животни, срещащи се на територията на парка, вкл. и възможности за „фотолов“ на различни 

диви животни. Врачанският Балкан се отличава с изключително биоразнообразие. В парка живеят 

над 180 вида птици, сред които черният щъркел, скалният орел, зеленият кълвач и др. В 

последните години се полагат усилия за завръщане на белоглавия лешояд, изчезнал преди време 

от района. От бозайниците се срещат най-често сърна, дива котка, язовец, видра и черен пор. В 

парка има две защитени зони от мрежата Натура 2000 – по Директивата за птиците и по 

Директивата за местообитанията. 

Възстановяване на лифт Згориград и създаване на маршрути за екстремно колоездене – този 

проект ще подкрепи туристическият потенциал на общината, като ще увеличи достъпността до 

природните забележителности и планината без автомобили и по начин щадящ природата от една 

страна, а от друга чрез създаването на екстремни веломаршрути, които да бъдат използвани както 

от жителите, така и от гостите на общината.  

Проектът за Консервация, реставрация и социализация на недвижимо културно-историческо 

наследство - Куртпашова кула и Кулата на Мешчиите“ има за цел да осигури архитектурно-

историческото наследство да бъде предавано на бъдещите поколения в неговата цялост и 

истинност и чрез това да подпомага и подхранва процесите на културното развитие на града.  

Създаване на зона за риболов и отдих около яз. Дъбника – проектът предвижда създаване на 

зона за отдих и риболов в пространствата около яз. Дъбника, които да бъдат използвани както от 

жителите на общината, така и за привличане на туристи. 



 

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

Обновяване на картинг-писта и създаване на възможности за привличане на туристи и 

провеждане на състезания.  

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

 Специфична цел 1.3: Създаване и популяризиране на интегрирани туристически продукти 

За цялостното управление на интегрирания туристически продукт и за неговото промотиране ще 

бъдат „Създадени и популяризирани интегрирани туристически продукти“. Целта ще бъде 



 

осъществена и чрез „Създаване на интерактивен механизъм за популяризиране на туризма в 

общината“. Разработването на интегриран туристически продукт на общината е от ключова 

необходимост за развитие на туризма в общината. Тази цел ще бъде преодоляна посредством 

изпълнението на настоящите мерки, и ще подсили и маркетирането на цялостния туристически 

продукти в община Враца.  

Очакванията за бъдещото развитие  се свързват най-общо със стабилен положителен ръст на 

туризма в Община Враца, респ. със социално-икономическия ефект от него, свързани с: 

• Подобряване на имиджа на общината като туристическа дестинация;  

• Повишаване на качеството на туристическото преживяване (респективно 

удовлетвореността на туристите);  

• Стимулиране на интереса на различни групи туристи; 

• Стимулиране на интереса към повторното посещение;  

• Увеличение на потреблението и посещаемостта - през всички сезони;  

• Увеличаване на местното производство, развитие на местния бизнес в сферата на 

туристическите продукти и услуги., работни места и пр. 

Проектът за „Разработването на мобилно приложение“ за посетителите на общината, цели да 

представи нов тип изживяване и представяне на туристически обекти, забележителности и 

природни феномени в община Враца. Същността на проекта е туристите, използвайки 

достиженията на технологиите за добавена реалност, да могат чрез своите смартфони да 

разглеждат 3D-модели на различни обекти, предмети и локации, като същевременно получават 

допълнителна аудио-визуална информация. Проектът ще допринесе за популяризирането на 

туризма в община Враца и ще даде възможност на широк кръг потребители да се запознаят с 

културно-историческото ни и природно наследство на града и района.  

 Специфична цел 1.4.: Подкрепа за преминаване към кръгова икономика 

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум 

отпадъците. Този модел ще носи ползи за околната среда, икономиката и всички жители на 

община Враца. Такъв е проектът за „Изграждане на инсталация за производство на енергия от 

отпадъци“ (инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на 

отпадъци). Регионалната система в община Враца разполага със съоръжения в експлоатация, 

които покриват само дейностите по депониране, сепариране/предварително третиране. 

Намаляването на отпадъците и повторната им употреба за енергия ще спестят много пари и ще 

намалят общите годишни емисии на парникови газове. Преходът към кръгова икономика ще 

намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини. Проектът 

има потенциал да създаде нови работни места, да засили иновациите и конкурентоспособността в 

региона.  

С проекта се гарантира екологично, сигурно и дълготрайно решение за управлението на 

отпадъците на Враца, като допринесе за: 

 Драстично намаляване на количеството депонирани отпадъци; 

 Екологично чисто производство на електроенергия; 

 Качествено производство на евтина енергия; 

 Намаляваме емисиите на фини прахови частици; 

 Намаляваме емисиите въглеродни оксиди; 

 Осигуряваме максимално високи екологични стандарти и най-висока степен на сигурност. 

Предвидените проекти за кръгова икономика ще намалят отпадъците до минимум, както и 

повторното използване, поправката и рециклирането на материали и продукти. Преминаването 

към една по-силна кръгова икономика ще спомогне за опазването на околната среда в общината, 

ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще подпомогне конкуренцията, развитието и 

растежа, както и ще създаде нови работни места. 



 

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

Енергийната ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от основно значение за 

изпълнението на целите за периода 2020 – 2030. Енергийната ефективност в  сградния сектор ще 

допринесе за подобряване на бизнес средата, което ще има положително отражение върху 

икономическото развитие на общината и ще допринесе за постепенната декарбонизация на 

икономиката в района. Енергийната ефективност ще може да се финансира и чрез Плана за 

възстановяване и устойчивост. Основните проекти за „Енергийна ефективност на сгради 

държавна и общинска собственост“ по програмата за Енергийна ефективност в сграден фонд от 

Плана за възстановяване и устойчивост обхващат следните категории нежилищни сгради: 

административни сгради, културна инфраструктура и спортна инфраструктура. В рамките 

на Компонент 2 се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на държавни и 

общински сгради (в т.ч. сгради за административно обслужване, сгради за обществено обслужване 

в областта на културата и изкуството и сгради за спорт). Механизмът на изпълнение на Компонент 

2 предвижда приоритетност на обектите на местно ниво с водеща роля на общините. На базата на 

извършен анализ ще бъде разработена методология с критерии за териториално разпределение на 

финансирането между общините, в рамките на определения бюджет за Компонент 2, отчитащо 

спецификите на съответните територии и състоянието на публичния сграден фонд. 

Разпределението на средствата ще бъде балансирано на територията на страната, за да се 

гарантира възможен достъп до финансиране на обекти в рамките на цялата страна. Целта е да се 

създаде синхрон с регионалната политика и инструментите за нейното изпълнение през следващия 

програмен период, която е фокусирана върху балансираното териториално развитие и намаляване 

на териториалните дисбаланси в страната.  

Проектът за „Изграждане на площадка за рециклиране на строителни отпадъци“ цели да 

приведе нормативните изисквания на новите изисквания на Закона за управление на отпадъците. 

Това налага изграждане на нова площадка за третиране на строителни отпадъци за осигуряване на 

дейностите по събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна 

употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци. Изграждането на площадка 

за събиране, третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци ще 



 

доведе до намаляване на вредните емисии в околната среда и създаване на екологично чиста среда 

за развитие на флората и фауната в района, включително предотвратяване образуването на 

нерегламентирани сметища. С реализация на проекта ще се допринесе за намаляване на настиска 

върху околната среда в резултат на спазването на йерархията за управление на генерираните 

отпадъци от промишлеността в района.  

 Специфична цел 1.5.: Подкрепа за МСП  

Подкрепа за МСП по Програмата за икономическа трансформация  

Ефективната подкрепа за развитието на българските МСП има съществено значение и е важна 

тема в икономическата политика в района. Основна цел на Програмата за икономическа 

трансформация е предоставяне на целева подкрепа за бързо възстановяване на българските микро, 

малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към 

дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика, с цел преодоляване на негативните 

последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията. Фокусът на усилията е 

предоставяне на навременна подкрепа на българските МСП за възстановяване на тяхната 

устойчивост при новите обстоятелства. Програмата се състои от три фонда:  

 Фонд 1 – Технологична модернизация. Основната цел на подкрепата по настоящия фонд е 

свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП в посока подобряване 

на конкурентоспособността им и създаване на потенциал за запазване на съществуващи и 

навлизане на нови пазари (регионални, национален, международни) и като резултат 

подобряване на пазарното присъствие и експортния потенциал на българските МСП. 

Посоченото ще бъде постигнато чрез инвестиции за внедряване на технологии, насочени 

към повишаване на ефективността на производствения процес, постигане на по-висока 

производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на 

производствената верига.  

 Фонд 2 – Зелен преход. Целта на настоящия фонд е да подкрепи МСП за въвеждане на 

решения в областта на кръговата икономика, така че същите да станат по-енергийно и 

ресурсонезависими, както и да ги подготви да възприемат предизвикателствата, свързани 

със зеления преход и въглеродната неутралност на икономиката. 

 Фонд 3 Подкрепа за дигитализация в предприятията. Основната цел на подкрепата по този 

фонд е свързана с ускоряване на процеса и повишаване нивото на дигитализация  на 

българските МСП. Предвижда се това да бъде постигнато чрез внедряване на цифрови 

технологии в предприятията и създаване на условия за предоставяне на услуги от типа 

„обслужване на едно гише“ в областта на дигитализацията.  

Тук ще бъдат включени и проекти за „Създаване и функциониране на Европейски цифров 

иновационен център/хъб Враца“ Целта е да увеличат иновациите в Северозападния регион на 

България чрез дигитална трансформация на компании, като им предоставя инструменти, умения и 

международни мрежи, за да могат те да бъдат в крак с най-новите технологични тенденции. 

Създаване на портфолио от услуги за цифровизация, предоставяни от Digital Innovation Hub Враца 

на местната публична администрация, гражданското общество и бизнеса в региона. Повишаване 

на осведомеността за необходимостта от инвестиране в цифрови умения и предоставяне на 

решения за тази нужда чрез цифрови съоръжения както и „Създаване на център за 

дигитализация на ценни архивни документи”. (предложение на ДА Архиви - през 2013 г. ОА 

Враца е предоставила на ДАА за безвъзмездно ползване едноетажна сграда на ул. „Христо Ботев” 

№140 със застроена площ 145 кв.м. Същата може да се преустрои за архивохранилище, но все още 

е неизползваема поради липса на средства за ремонт. Дигиталният център ще обслужва 

държавните архиви във Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Чрез създаването на един 

център, общ за петте архива, ще се насърчи сътрудничеството между тях и ще се постигне 

интегриран териториален подход. 

Приоритет 1. Ускорено икономическо развитие 

Цели Мерки/проекти 



 

Специфична цел 1.1: Подобряване на 
инфраструктурата за насърчаване на 
икономическата активност 

1. Изграждането  на  индустриална бизнес зона. 

2. Изграждане на фотоволтаичен парк. 

Специфична цел 1.2. Подкрепа за 
развитие на туристическия потенциал 

 

1. Изграждане на Атракционен екстремен парк  
„Леденика. 

2. „Водоснабдяването на Врачански Балкан“. 

3. „Изграждането на Консервационен парк за 
диви животни“.   

4. Модернизация на Лифт „Згориград“ и 
изграждане на екстремни веломаршрути. 

5. Създаване на зона за риболов и отдих около 
яз. Дъбника. 

6. Обновяване и модернизация на картинг 
пистата. 

7. Консервация, реставрация и адаптация на 
недвижимо културно-историческо наследство - 
Куртпашова кула и Кулата на Мешчиите. 

Специфична цел 1.3. Създаване и 
популяризиране на интегрирани 
туристически продукти (вкл. 
Регионални).  

1. Развитието на интегрирани туристически 
продукти и маршрути. 

2. Създаване на промоционални канали и 
средства за продуктите - интегрираното 
маркетиране и дигитално представяне на 
развиваните туристически продукти и 
маршрути. 

3. Създаване на специализирано приложение за 
туристи и пътуващи хора, което да предложи 
нов тип изживяване и представяне на 
туристически обекти, забележителности и 
природни феномени във Враца. 

Специфична цел 1.4.: Подкрепа към 
преминаване към кръгова икономика 

 

1. „Изграждане на инсталация за производство на 
енергия от отпадъци“. 

2. Изграждане на улица към депо за отпадъци. 

3. Изграждане на площадка за рециклиране на 
строителни отпадъци. 

4. „Енергийна ефективност на сгради държавна и 
общинска собственост“. 

Мярка 1.5. Подкрепа за МСП по 
Програмата за икономическа 
трансформация 

1. Подкрепа за МСП по Програмата за 
икономическа трансформация. 

2. Създаване и функциониране на Европейски 
цифров иновационен център/хъб Враца. 

3. Създаване на център за дигитализация на 
ценни архивни документи. 

 

 ПРИОРИТЕТ 2: УСТОЙЧИВО ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

 Специфична цел 2.1. Обновяване и модернизация в предучилищното и училищно 

образование 

Основен фокус на интервенциите ще бъдат „Инвестиции за подобряване на материално-

техническата база на училищата и детските градини“ и доставката на оборудване за 

обучението. Стремежът да се осигурят подходящи условия за спорт в училищата. Предвижда се 

облагородяване на зелените площи, преасфалтиране на дворове и откритите спортни игрища, 

както и възстановяване на оградите и плувните басейни. Подкрепата на масовия спорт сред 



 

подрастващите е сред приоритетните политики на община Враца. Тук също ще бъдат включени 

проекти за ремонт на покриви на образователни (административни) сгради и монтаж на малки 

ВЕИ инсталации (фотоволтаични панели) за икономия на енергия. 

Насочване на вниманието към развитието на научния, образователния и технологичния потенциал 

на общината в развитието на високите технологии предоставят нови възможности. Подобряването 

на свързаността в тази област може да бъде ценен източник на интелигентни, ефективни и 

иновативни решения. Такъв е проектът за „Създаване на иновативен образователен комплекс за 

подкрепа на деца с изявени дарби „Асен Златаров“. Той ще се помещава в сградата на Дома за 

деца лишени от родителски грижи "Асен Златаров". Проектът цели да насърчи и подпомогне 

децата да развият своите дарби, заложби и креативност, за да могат да разгърнат напълно 

потенциала си, като спонсорира тяхното образование, професионално обучение и творческо 

развитие.  

Развиване на уменията на учениците и младите хора за справяне с предизвикателствата при 

търсене на работа и социална реализация ще се осъществи чрез проекта за „Надграждане на 

модела на Младежки център Враца“. В допълнение към изградените и оборудвани зали и 

кабинети за личностни и професионални компетентности, центровете ще могат да разполагат с 

места за настаняване, с цел приемане на млади хора от областта, от различни райони в България 

или от чужбина за обмяна на опит и реализиране на съвместни инициативи.  

Училищата в община Враца ще могат да се оборудват за „Изграждане на STEM проекти“. STEM 

центровете с няколко съществуващи пространства с обща цел - практическо и приложно обучение 

по точните, инженерните науки, информационни технологии, и свързаните с това дейности за 

творчество и иновативност. За успешното изпълнение на STEM центровете се създава мотивираща 

архитектурна среда, въвеждат се подходящи образователни технологии, провеждат се обучения на 

учителите за работа в новия център, въвеждат се нови роли, свързани с интегрираното и проектно-

базирано обучение в STEM центъра (ако е приложимо), създава се ново обучително съдържание 

(нови интегрирани учебни единици, нови образователни дейности, нови предмети и др., ако е 

приложимо) и се осъществяват партньорства с училищната общност (външни специалисти, 

компании, научни центрове и др.). Видовете STEM центрове ще могат да бъдат: 

 Кътове тип работилници / Мейкърспейс; 

 Изследователски  лаборатории; 

 Класна стая за креативни дигитални създатели;   

 Център за млади изследователи;   

 Център за технологии в креативните индустрии;  

 Център за дигитални създатели;   

 Център по природни науки, изследвания и иновации. 

 Специфична цел 2.2. Обновяване и модернизация на здравната инфраструктура 

По  отношение на здравеопазването ще се подкрепи продължаващото провеждане на политиката 

за реформа в сектора чрез инвестиции в извънболничната и болничната сфера, свързани със 

създаване на равни възможности за населението в отделните региони за достъп както до 

профилактика и превенция, така и до навременно и качествено болнично лечение. Основен фокус 

на интервенциите ще бъдат инвестиции за „Подобряване прилагане на мерки за подобряване на 

здравната инфраструктура и оборудване“, както и възможности за дигитализация в областта на 

здравеопазването. Проектът цели да модернизира и обнови материалната база на лечебните 

заведения. Предвидените инвестиции за апаратура са подготвени на база идентифицираните 

нужди в отделните области по NUTS 3 от здравни грижи, съобразно съществуващите към момента 

апаратурна и кадрова обезпеченост, както и с оглед на потенциалните възможности за бъдещо 

развитие и разширяване на дейностите. Осигуряването на най-съвременна медицинска апаратура 

за диагностика и лечение ще допринесе за удовлетвореността на медицинския персонал от 

работата му, което е ключов фактор за намаляване на процесите по напускането на лекарите и 

медицинските сестри в общината.  

Приоритетни ще бъдат направленията за превенция на заболяванията, както и подкрепа за лечение 



 

на сърдечно-съдови, онкологични и неврологични заболявания. В рамките на приоритетните 

направления ще се подпомагат и мерки като „Въвеждане на иновации и развитие на 

телемедицината“, мобилни кабинети, доставки на специализирано оборудване за болниците.  

 Специфична цел 2.3. Допълване на социалната инфраструктура  

Основен фокус на интервенциите ще бъдат инвестициите за продължаване на подкрепата за 

Инвестиции в подобряване на условията и услугите в специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги“. Такива са проектите за „Модернизация на центъра за 

временно настаняване“, която услуга има нужда от съществено подобряване. Освен че осигурява 

подслон, центърът е и място за социална интеграция и адаптация на хора, които са изпаднали в 

труден житейски момент. Проектът за „Изграждане на Здравно-социална резидентна услуга за 

възрастни хора (хоспис)“ отговаря на нуждите на съвремието и дом за възрастни хора и е важна 

крачка с оглед нарастващата нужда от такъв тип настаняване и липсата на предлагането му.  

Предвижда се и „Модернизация на Център за работа с деца“ чрез мерки за енергийна 

ефективност.  

 Специфична цел 2.4. Развитие и подобряване на спортната инфраструктура в общината 

Заложен е проект за „Изграждане на многофункционална спортна зала – Арена Враца“. 

Основният капацитет на спортната зала ще е 1200 души. В направените предварителни 

проучвания, залата ще позволява провеждането на тренировки и състезания и ще е оборудвана с 

модерни професионални спортни съоръжения за баскетбол, волейбол, хандбал, мини-футбол и 

борба. Целта е организиране на големи спортни събития и форуми, и състезания на територията на 

общината, както и да се използва за концерти и мероприятия. С този проект се дава възможност на 

всички възрастови групи да спортуват евтино в удобно за тях време и на достъпно за тях място. 

Проектът и с цел засилване интереса към спорта и здравословния начин на живот.  

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

Проектът за „Модернизация на тренировъчното стрелбище“ ще даде възможност да се 

използва от състезатели по стрелба, за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност по 

стрелкови спортове на спортни организации, на служителите на МВР, както и служители към ГД 

,,Изпълнение на наказанията“, вкл. и да задоволи нуждите от бойна стрелба на феновете в 

областта.  

Обновяване и рехабилитация на спортни обекти в Община Враца, включително реконструкция на 

тренировъчно игрище към Стадион Христо Ботев. 

 Специфична цел 2.5. Развитие и подобряване на културната инфраструктура в общината 

Целта е насочена към подобряване на културната инфраструктура в района. Културата играе 

важна роля в подобряването на привлекателността на обектите и подчертаването на уникалната 

идентичност на района. Предвидени са мерки за подобряване на материално-техническата база, 

вкл. енергийната ефективност, оборудване и дигитализиране на фонда на обекти на културната 

инфраструктура като - Драматично-куклен театър Враца, Регионален Исторически Музей Враца 



 

(ХГ „Иван Фунев“), Градска концертна зала, Младежки дом-Враца, Регионална библиотека 

"Христо Ботев", Етнографско-възрожденския комплекс, Читалище "Развитие - 1869" (Град Враца) 

и Читалище "Пробуда - 1931" (Град Враца). Целта предвижда и мерки за внедряване на 

иновативни форми на предоставяне на културно съдържание и насърчаване на междуобщинското 

и сътрудничество в областта на културата.  

 Специфична цел 2.6. Подобряване на елементи в градската среда 

Повишаване качеството на живот в гр. Враца ще се осъществи и чрез подобряване на физическата 

и екологичната среда. Чрез реализацията на проекта за „Изграждане на нова пешеходната зона“ 

се цели да се подобри физическата и жизнената среда в град Враца, като се осигури устойчива и 

екологична градска среда, с по-високо качество на живот и нови възможности за социално 

развитие. Проектът ще е част от единната и широкообхватната стратегия за градското 

възстановяване, както и подобряване на физическия облик на гр. Враца.  

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

За да се задържат туристите за по-дълго време в община Враца е предвидено също така и 

„Изграждане на лунапарк“ - комплекс от атракциони за забавление на възрастни, подрастващи и 

деца, поставяне на виенско колело и сцена за събития чрез „Облагородяване на пространствата 

около стадион Христо Ботев“. Паркът ще се обособи като основна зона за отдих, спорт и 

социални контакти на гражданите и гостите на гр. Враца, като се промени изцяло обликът на парка 

и се превърне в едно по-добро място за живот. Това ще даде възможност на туристите да прекарат 

повече време в града и да посетят различните обекти. Основната задача на проекта 

„Облагородяване на парка около стадион Христо Ботев“ е свързана с разработването на 

естетична и безопасна рекреативна среда с обособени функционални зони за отдих, обществени и 

културни изяви, детски игри и занимания. Предвидени са следните Обособените зони: Централна 

зона със зона за кът с воден ефект. В нея са предвидени изграждането на водно съоръжение (езеро, 

водно огледало, шадравани) което да даде съобразен център на парка; 2. Зона 1: парк за кучета, 

велосипедисти, стрийт фитнес, голяма детска площадка, близо до езерото; Зона 2: Зона за отдих. В 

нея са предвидени изграждането на пейки, люлки, хамаци и беседки за спокоен отдих.  Зона 3: 

Обособяване на заведения за хранене тип градина. В парка на няколко места ще се обособят и 

други площадки. Предвижда се и изграждане на осветление, площадково водоснабдяване и 

канализация. С настоящия проект, като съставна част на зелената система на града, ще се осигури 

комплексно подобряване жизнените условия в града, посредством засилването на действащите 

рекреационни функции.  



 

 

 

Повишаване на общата привлекателност на региона за жители, посетители и инвеститори ще се 

осъществи чрез създаване на качествено нов градски облик на територията около гарата, където е 

предвидено да се осъществи чрез „Изграждане на общински кооперативен пазар“. Проектът 

решава въпросите по облагородяването на обществената зона, както и необходимостта да се 

осигури терен за разполагане на продукцията на местни производители от Община Враца и 

съседни общини, така че да се даде възможност за по-добро обслужване на гражданите на града. 

Комплексът от дейности по проекта предвижда обособяването на място с възможност за изложби 

на открито, санитарни помещения, обособяване на паркоместа и др.  

„Осигуряване на системи за защита от шума“ е проект, който е насочен към неблагоприятното 

задържане на високите шумови нива в района на кв. Сениче, където възниква утежнена акустична 

обстановка, вследствие на изградени нови производствени мощности и преминаващата ж.п. линия. 

Увеличеният брой на моторни превозни средства в движение, недоброто им техническо състояние, 

интензивността и скоростта на движение, недобрата пропускателна способност на пътната мрежа 

на някои от светофарите в града са също основни фактори, влияещи в посока на увеличение на 

шумовото натоварване в града. Проектът предвижда създаване на зони, подлежащи на усилена 

шумова защита с цел ограничаването на шума, и подобряване организация на транспорта, пътната 

инфраструктура, начина на застрояване и организация на територията като цяло.  

 Специфична цел 2.7. Преодоляване на основните дефицити в инфраструктурното 

осигуряване 

С цел подобряване на транспортното обслужване е предвиден проектът за продължаваща 

„Модернизация на Интегрирания градски транспорт на община Враца“. С проекта се цели да 

се подобрят пътища и пътни връзки между град Враца и околните населени места, както и 

подобряване на връзките между отделните видове транспорт, с оглед на тяхната балансираност. 

Проектът предвижда рехабилитация и обновяване на спирките на обществения транспорт; 

разширяване на система за видеонаблюдение, рехабилитация на улици и междублокови 

пространства, изграждане на велоалеи, пътна сигнализация, организация на движението, 

изграждане на паркинги в кварталите на града и др.  

„Изграждането на Тунел между кв. Металург и Централна градска част и изграждане на 

велоалея“ цели да реши проблема с трудния достъп и пешеходния трафик до кв. Металург.   



 

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

Целта включва и мерки за „Подобряване на ВиК инфраструктура в населените места на 

община Враца“. Проектът е насочен към създаване на предпоставки за решаване на проблемите с 

водоснабдяването, канализационната мрежа и пречистването на водите в общината. Целта на 

проекта е осигуряването на по-добро водоснабдяване и отговорно използване на водните ресурси, 

в съответствие с държавната политика за устойчиво развитие на водния сектор. Чрез проекта ще 

бъдат създадени предпоставки за трайно подобряване условията на питейно-битовото 

водоснабдяване в селата. Внедряване на малки пречиствателни станции в населените места в 

общината. 

Изграждането на зелени пояси по основните пътни артерии, както и натоварени улици в близост 

до детски площадки, градини и училища цели залесяване с дървесна и храстовидна растителност 

от иглолистни и широколистни видове, чието цел е да сведе замърсяването на въздуха до 

минимум. Освен това, с изграждане на зелените пояси, Враца ще се превърне и в още по-

приветливо място за живеене. Чрез изпълнението на зелени мерки в градска среда, вкл. 

изграждане на зелени пояси или зони ще се осигури допълняемост към мерките за зелена 

инфраструктура в града, заложени по ОПРР, като фокусът по ОПОС ще е върху качество на 

въздуха чрез инвестиции в растителни видове, с най-висока степен на ефективност по отношение 

улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път. За засаждането на подходящи 

растения, най-ефективни са бръшлянът и люлякът, докато дъбът, върбата и борът не допринасят за 

пречистването на въздуха в градска среда.  

 Специфична цел 2.8. Намаляване на замърсяването на въздуха 

В рамките на целта са включени дейности и мерки за намаляване замърсяването на въздуха, като 

подмяна на част от инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни, усвояването на 

различните видове възобновяеми източници (ВИ), съобразно потенциала на територията, както и 

мерки за подобряване на ефективността на сградните инсталации, а не само на подобряването на 

енергийните характеристики на сградите.  

Проектът за „Изпълнение на зелени мерки в градска среда“, включва изграждане на „зелени 

зони/пояси“ на територията на общината с нарушено КАВ. Проектът цели подкрепа за мерки, 

адресиращи източници на замърсяване на въздуха. Целта не е озеленяване, а опазване на чистотата 



 

на атмосферния въздух, посредством изпълнението на зелени мерки – например засаждане или 

поставяне върху обекти на ниски или високи растителни видове с висок принос за намаляване на 

фините прахови частици. Изграждането на зелени пояси по основните пътни артерии, както и 

натоварени улици в близост до детски площадки, градини и училища цели залесяване с дървесна и 

храстовидна растителност от иглолистни и широколистни видове, цели да сведе замърсяването на 

въздуха до минимум. Освен това, с изграждане на зелените пояси, Враца ще се превърне и в още 

по-приветливо място за живеене. Чрез изпълнението на зелени мерки в градска среда, вкл. 

изграждане на зелени пояси или зони ще се осигури допълняемост към мерките за зелена 

инфраструктура в града, заложени по ОПРР, като фокусът по ОПОС ще е върху качество на 

въздуха чрез инвестиции в растителни видове, с най-висока степен на ефективност по отношение 

улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път. За засаждането на подходящи 

растения, най-ефективни са бръшлянът и люлякът, докато дъбът, върбата и борът не допринасят за 

пречистването на въздуха в градска среда.  

„Обновяването на жилищни сгради“ ще бъде изпълнявано в съответствие с Дългосрочната 

стратегия за саниране на сградния фонд в Република България с хоризонт до 2050 г., като ще се 

финансират всички видове мерки за енергийна ефективност в сградите. Проектът е насочен и към 

повишаване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради. Този тип сгради са в 

режим на етажна ще се изпълнява в съответствие с натрупания опит от изпълнението на предишни 

инициативи в страната – Демонстрационен проект за обновяване на многофамилни жилищни 

сгради 2007-2011 г., проект ,,Енергийно обновяване на българските домове” 2012-2015, 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). 

Проектът „Подмяна на отоплителните уреди в критични точки на общината“ е за подмяна на 

стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети и др. зелени алтернативни 

източници, като цели подобряване на качеството на атмосферния въздух и ограничаване и 

намаляване на замърсяването от битово отопление, което е един от основните замърсители на 

въздуха.  

 Специфична цел 2.9. Учене през целия живот и насърчаване на социалното 

предприемачество.  

Целта е насочена към мерки за насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите 

възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат 

предвид цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови 

умения, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на 

професионалната мобилност. Мерките за ИТИ по тази специфична цел ще бъдат насочени към 

повишаването на квалификацията, уменията и компетентностите на заетите спрямо нуждите на 

бизнеса на територията в общината, както и професионалната и географска мобилност на 

работещите. 

Тук също ще бъдат включени мерки за информационни кампании и дейности за насърчаване на 

образователната и трудова интеграция на маргинализирани групи в община Враца.  

Насърчаване на форми на сътрудничество между професионалните гимназии и 

местния/регионалния бизнес за осигуряване на дуално обучение и за адаптиране на обучителните 

програми спрямо нуждите на бизнеса – възможност за териториално сътрудничество между 

съседни общини; Създаване/оптимизиране на програмите на съществуващи центрове за обучение 

и професионално обучение на територията на общината чрез включване на мерки за ограмотяване 

на възрастни, развитие на дигиталните умения на населението; предоставяне на професионална 

квалификация съобразно нуждите на бизнеса, вкл. в периода на прилагане на мерките за 

трансформация и декарбонизация на енергийния сектор – ВЕИ, чисто производство; 

биоземеделие; изграждане на звена към тях за кариерно ориентиране и/или съдействие при 

търсене на работа; специализирани мерки за подкрепа, обучение, трудова адаптация, социализация 

на работното място на младежи до 29г., трайно безработни лица и роми - възможност за 

териториално сътрудничество между съседни общини. 

Тук попадат и мерките в подкрепа на въвеждането на дигитализация на общинската 

администрация и разширено предоставяне на електронни административни услуги“, 

дигитализация и въвеждане на ИКТ решения в обекти на публичните услуги в здравеопазването, 



 

образованието, социалното подпомагане и културата. 

Създаване на общинско социално предприятие за приготвяне на храна за общинските услуги 

(социални услуги, училища, болници и др.). 

Конкретните цели и мерки, които ще осигурят постигането на приоритета са както следва: 

Цели  Мерки/Проекти 

Специфична цел 2.1. Обновяване и 
модернизация в предучилищното и 
училищно образование 

 

1. Инвестиции за подобряване на материално-
техническата база на училищата и детски 
градини; 

2. Създаване на иновативен образователен 
комплекс за подкрепа на деца с дарби „Асен 
Златаров; 

3. Надграждане на модела на Младежки център 
Враца; 

4. Изграждане на STEM проекти; 

5. Подобряване на условията за ученически спорт. 

Специфична цел 2.2. Обновяване и 
модернизация на здравната 
инфраструктура 

1. Енергийна ефективност на здравната 
инфраструктура; 

2. Оборудване и модернизация на здравната 
инфраструктура; 

3. Възможности за въвеждане на иновации и 
телемедицина. 

Специфична цел 2.3. Допълване на 
социалната инфраструктура  

 

1. „Модернизация на центъра за временно 
настаняване“; 

2. Изграждане на Здравно-социална резидентна 
услуга за възрастни хора (хоспис); 

3. Модернизация на ЦПЛР „Център за работа с 
деца“  чрез мерки за енергийна ефективност.  

Специфична цел 2.4. Развитие и 
подобряване на спортната 
инфраструктура в общината 

1. „Изграждане на многофункционална спортна 
зала – Арена Враца; 

2. Изграждане на покрит плувен басейн; 

3. Модернизация на тренировъчното стрелбище“; 

4. Други обекти в спортния комплекс. 

Специфична цел 2.5. Развитие и 
подобряване на културната 
инфраструктура в общината 

1. Драматично-куклен театър Враца; 

2. Регионален Исторически Музей Враца (ХГ „Иван 
Фунев“); 

3. Градска концертна зала, Младежки дом-Враца; 

4. Регионална библиотека "Христо Ботев"; 

5. Етнографско-възрожденския комплекс; 

6. Читалище "Развитие - 1869" (Град Враца); 

7. Читалище "Пробуда - 1931" (Град Враца). 

Мярка 2.6. Подобряване на елементи в 
градската среда 

1. „Изграждане на нова пешеходната зона“; 

2. Реконструкция и изграждане на парк Стадиона с 
включен увеселителен лунапарк; 

3. Изграждане на общински кооперативен пазар“; 

4. „Осигуряване на системи за защита от шума“. 

Специфична цел 2.7. Преодоляване на 
основните дефицити в 
инфраструктурното осигуряване 

1. Модернизация на Интегрирания градски 
транспорт на община Враца; 

2. „Изграждането на Тунел между кв. Металург и 



 

Централна градска част и изграждане на 
велоалея“;  

3. Улици и велоалеи, пътна сигнализация, 
организация на движението; 

4. Паркинги в кварталите/буферни паркинги; 

5. Междублокови пространства; 

6. Подобряване на ВиК инфраструктура в 
населените места на община Враца. 

Специфична цел 2.8. Намаляване на 
замърсяването на въздуха  

1. „Изпълнение на зелени мерки в градска среда“; 

2. Енергийна ефективност в жилищни сгради; 

3. Подмяна на отоплителните уреди в критични 
точки на общината. 

Специфична цел 2.9. Учене през целия 
живот и насърчаване на социалното 
предприемачество 

1. Мерки за насърчаване на ученето през целия 
живот; 

2. Създаване на общинско социално предприятие; 

3. Мерки за на дигитализация на общинската 
администрация и разширено предоставяне на 
електронни административни услуги. 

 

 ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА 

 Специфична цел 3.1: Подобряване на свързаността на общината и създаване на 

функционални връзки 

В рамките на тази цел за интегрирания териториален подход се залагат мерки за подобряване на 

свързаността на общината и създаване на функционални връзки, които да насърчат развитието на 

икономическия потенциал на района и населените места и съседни общини чрез осигуряването на 

подходяща инфраструктура, включително транспортна свързаност и зелени инвестиции.  

 

Източник: Собствени разработки на експертния екип 

Във фокуса на концепцията за интегрирани териториални инвестиции ще бъде поставени и 

следните проекти: 



 

Сдвояване на околовръстния път – част от скоростния път от Магистрала Хемус до Видин, 

Реконструкция на двата пътищата за Криводол и Бяла Слатина и „Подобряването на 

територията на една или няколко пътни отсечки, подобряващи градско-селските връзки и 

насърчаващи трудовата мобилност“, като осигуряват свързаност и достъпност на населението 

от по-малките населени места, като се комбинират с мерки, свързани с индустриалната зона, 

туристическите атракции, образование, здравеопазване и социалните услуги.  

 Специфична цел 3.2: Инвестиции в инфраструктура за създаване на нови производства 

Проектът за „Инвестиции в инфраструктура за създаване на нови производства“ обхваща 

територията на повече от една община, която да облагодетелства населението и бизнеса на 

няколко общини. Мерките включват инвестиции в инфраструктура за създаване на нови 

производства, облагородяване на територията и обновяване или изграждане на необходимата  

техническа  инфраструктура 

 Специфична цел 3.3: Облагородяване на територията 

Целта е насочена към мерки за неизползвани производствени бази или други неоползотворени 

урбанизирани територии с незадоволителна физическа среда, които да създадат потенциал за 

икономическо и местното развитие. Такъв е проектът за „Усвояване на терени на военните 

поделения и конвертирането им в атрактивна част от градската среда“. Неоползотворените 

пространства около  бивши военни поделения може да бъде поставено и във фокуса на концепция 

за ИТИ за подобряване на физическата активност на жителите на Враца, рекреационни мерки или 

туристическа атрактивност на региона, насочени към територията и населението на няколко 

общини, като се финансира регенерация на площите и превръщането им в паркови пространства 

и/или спортна инфраструктура, генерираща приходи. 

 Специфична цел 3.4: Насърчаване на туризма 

Сред недостатъчно добре оползотворените ресурси, които са и носители на регионално развитие, 

са природните ресурси и културното наследство на Балкана. В подкрепа на това е предвиден 

мащабен проект с надобщиснко значение за интегрирано развитие на региона. С тези проект ще 

бъде въведено и цялостно интегрирано решение за развитие на зоната около Врачанския балкан – 

„Развитие на туристическия маршрут, свързани с Пътя на Ботевата чета“. Проектът 

предвижда изграждане и развитие на дребно-мащабна инфраструктура по пътя на Ботевата чета от 

Козлодуй и достигането на връх Околчица с общата дължина от 120 км., като обхваща общините 

Козлодуй, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Враца.  

Проектът предвижда изграждането на площадки, изработване и поставяне на указателни и 

информационни табели за пътя и туристическите маршрути, маркировки, подходящи места за 

почивка и краткотраен отдих, изграждане на дървени беседки, пейки и кошчета за отпадъци по 

определени участъци. На местата, където се изграждат биваците е предвидено да се поставят и 

енергоспестяващи електрически лампи, които да работят изцяло на слънчева енергия и да нямат 

необходимост от външно електрическо захранване. В зоната на биваците ще се предвиди и 

изграждането на заслони, покрити пейки, беседки с барбекю, тоалетни и чешми. Проектът 

предвижда и изработване на рекламни брошури и листовки с информация за забележителностите, 

вкл. и информационни табели за видовото разнообразие и културно-историческото наследство в 

местността. Идеята и да се изградят съоръжения за преодоляване на трудни участъци, с цел да се 

видят отблизо недостъпни природни феномени - ждрела, причудливи скални форми, водопади и 

др., вкл. и  осигуряване на безопасност при придвижването в труднодостъпни места. 

Благоустрояване  и обезопасяване на площадки към панорамни гледки, изграждане на места за 

паркинги,  винилни транспаранти по пътя или билборда с подробна информация за природните  

забележителности, защитените местности, резерватите, видовете съоръжения и тяхното 

местоположение по  всеки от отделните участъци на маршрута. На крайната точка на вр. Околчица 

се предвижда „Възстановяване на туристическия комплекс и изграждане на комплекс за 

настаняване“.  

Враца - част от Евровело 6. Международния вело път, който свързва Атлантическия океан с 

Черно море през р. Дунав, започва от изворите на Дунав в Южна Германия (Donaueschingen) и 

достига до Черно море, преминавайки преди това през Германия, Австрия, Словакия, Унгария, 

Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Включване на община Враца като странична точка от най 



 

дългият туристически веломаршрут в България по поречието на река Дунав до Черно море като 

специално избрано място по веломаршрута, ще представи обща идентичност на града през 

призмата на уникално велосипедно пътешествие чрез посещение на екстремния Атракционен парк 

във Врачанския балкан, връх Околчица, паметници на културата и пр. Проектът може да се 

съчетае с изграждане Вело лагер около или в града, което да се превърне в популярно сред 

колоездачите на Дунавската велосипедна алея. Велолагера следва да предвижда изграждане на 

станция за зареждане на велосипеди, споделени електрически велосипеди и т.н.  

В основата на подхода за дефиниране на стратегическата част е промяната на фокуса от подкрепа 

на населените места/общини към подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции 

към интегрирани териториални инвестиции. Интегрираният проект с община Своге за 

„Модернизация на ски зона Пършевица“ ще способства за предлагането на отлични условия за 

ски, алпинизъм и парапланеризъм. Реализирането на този проект ще даде възможност на Община 

Враца и района да се представи като успешна зимна туристическа дестинация с достъп до ски 

пистата, която се намира на 25 километра от град Враца и прохода Вратцата, който пък е отправна 

точка към хижа Пършевица, пещерата Леденика и водопада Скакля. Това ще даде възможност на 

туристите да прекарат повече време в града и да посетят различните обекти.  

Реализирането на тези проекти ще даде възможност на Община Враца да се представи като 

успешна туристическа дестинация, съхраняваща богатото природно наследство на Врачанския 

балкан, предлагаща на своите гости разнообразни възможности за обогатяване на познанията и 

атрактивна почивка.  

Конкретните цели и мерки, които ще осигурят постигането на приоритета са както следва: 

Цели  Мерки/Проекти 

Специфична цел 1: Подобряване  на 
свързаността на общината и създаване 
на функционални връзки 

1. Подобряването на територията на една или 
няколко пътни отсечки, подобряващи градско-
селските връзки и насърчаващи трудовата 
мобилност. 

Специфична цел 2: Инвестиции в 
инфраструктура за създаване на нови 
производства 

1. Инвестиции в инфраструктура за създаване на 
нови производства. 

Специфична цел 3: Облагородяване на 
територията 

1. Усвояване на терени на военните поделения и 
конвертирането им в атрактивна част от 
градската среда. 

Специфична цел 4: Насърчаване на 
туризма 

1. Развитие на туристическия маршрут, свързани с 
Пътят на Ботевата чета; 

2. Враца – част от Евровело 6; 

3. Възстановяване на туристическия комплекс и 
изграждане на комплекс за настаняване; 

4. „Модернизация на ски зона Пършевица“. 

  



 

 

 ЧАСТ III. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ПАРТНЬОРИТЕ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 1. Цели  

Комуникационната стратегия се разработва като част от Програмата за интегрирано развитие на 

Община Враца, която прилагайки подхода за устойчиво градско развитие и насърчаване на 

териториална и секторна интеграция осигурява подходящата рамка за интегрирани решения, 

приспособени към нуждите на хората и потенциала на територията с всичките съпътстващи 

условности и възможности за развитие и изграждане на функционални връзки с други общини. 

През новия програмен период 2021-2027 Европа поставя акцент върху политиката за сближаване 

чрез цел „Европа по-близо до гражданите“, което изисква ангажираност на местна власт и 

гражданско общество, изграждане на сътрудничество между заинтересованите страни и 

изпълнение на съвместни действия за посрещане на местните предизвикателства.  

ПИРО се разработва съвместно с участието на идентифицираните заинтересовани страни на 

територията на Община Враца. За дефиниране на визията и целите на ПИРО и определяне на 

зоните за въздействие се привлече широк кръг заинтересовани страни. Процесът на обществените 

консултации започна с идентифицирането на заинтересованите страни и включването им чрез 

използването на съвременните технологични възможности, предвид утежнената ситуация и 

рестрикции. 

Чрез прилагане на редица подходи за прозрачност и мотивиране се насърчава включването и 

ангажираността на различните заинтересовани страни в реализирането на ПИРО през периода 

2021-2027. Важно е подходът „отдолу-нагоре“ да бъде прилаган през целия процес на 

разработване и изпълнение на документа за да се засили въздействието и резултатността, основани 

на предпочитаната на хората, както и за да се избегне „универсалния подход“ при планиране. 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да се насърчи партньорството и сътрудничество 

между заинтересованите страни и мотивират местните общности  активно да участват в процеса 

на подготовка и реализация на План за интегрирано развитие на Община Враца (ПИРО). 

Специфични цели на Комуникационната стратегия: 

1. Да се повиши информираността на местните общности чрез осигуряване на прозрачност по 

отношение на процеса на подготовка и изпълнение на ПИРО-Враца; 

2. Да се идентифицират заинтересованите страни и мотивира тяхната ангажираност, като се 

осигури прозрачност на процеса на изготвяне и изпълнение на ПИРО; 

3. Да се насърчи информирано включване в процеса на широк кръг заинтересовани страни, 

като се отчете тяхната чувствителност и роля относно насоките и визията на Община Враца за 

следващия програмен период 2021-2027;  

4. Да се идентифицират информационни канали и инструменти за комуникация между 

Община Враца, гражданите, бизнеса и структурите на гражданското общество.  

  

 2. Принципи и подходи 

Най-важният и общ принцип, който трябва да се прилага през целия процес е придържането към 

високи професионални стандарти при изпълнението на комуникационните мерки, за да се 

гарантира  резултатността на целия процес.  Всеки етап от подготовката и реализирането на 

ПИРО, включването на качествени проектни предложения в интегрирани териториални 

инвестиции в значителна степен зависят от информираността и компетентността на 

заинтересованите страни.  

Община Враца носи отговорност  за  осигуряването на публичност и информация към всички 

заинтересовани страни и потенциални бенефициенти на нейната територия, като предостави 



 

нужната информация за възможностите да кандидатстват за подкрепа през следващия програмен 

период.  

Основните принципи на Комуникационната стратегия, която е част от ПИРО и се разработва в 

контекста на документа са:  

(1) Отчетност и публичност в дейността на общината при изпълнението на ПИРО – създаване 

на условия за провеждане на дебат, предоставяне на обективна и достъпна информация. 

Необходимо е да се създаде усещането и сигурност, че всичко, което се случва е видимо за 

всички заинтересовани страни. Необходимо е още от самото начало на процеса да се 

обръща специално внимание къде и под каква форма е достъпна цялата информация, 

която касае ПИРО, информацията да е достъпна и на разбираем език, както и 

навременна; 

(2) Защита и зачитане на обществения интерес – изграждане на чувствителност и 

осъзнаване на значимата роля на местните общности в планирането на развитието и 

изпълнение на мерките;   

(3) Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на ПИРО и осигуряване 

на възможност гражданите да изразяват своите очаквания и предложения, да коментират; 

(4) Сътрудничество и партньорство - всички мерки трябва да се изпълняват в открит диалог 

и взаимодействие с всички заинтересовани страни; 

(5) Проактивна комуникация – стриктно спазване на комуникационния план, съгласно  

мерките и сроковете в ПИРО, разпространение на навременна и коректна информация до 

заинтересовани страни, за да се избегнат предположения за невярна информация и 

спекулации; 

(6) Комуникационните мерки да обслужват целите на ПИРО - комуникационните мерки да 

са съобразени с ключови етапи от изпълнението на ПИРО за да не се допуска безцелно 

разпространение на информация, което няма да доведе до търсените резултати.  

(7) Общи послания и обща визия директно обвързани с ПИРО; 

(8) Специфичност на заинтересованите страни - необходимо е изборът на комуникационни 

канали и носители на информацията да е съобразен със спецификата на целевите 

аудитории; 

(9) Директно включване на заинтересованите страни – използване на канали и 

инструментариум за приобщаване чрез запитвания и интервюта на представители на 

заинтересованите страни.  

  

 3. Заинтересовани страни  

Дефинирането на заинтересованите страни с определени различна роля и функция в процеса на 

подготовка, изпълнение, отчитане и комуникиране на ПИРО  е важно, тъй като всяка една има 

собствени нужди и приоритети и е необходимо за целите на градското териториално развитие в 

контекста на ПИРО да се отчита мненията, знанията и нагласите на идентифицираните 

обществени групи по отношение на наличието на информация, необходима за взимане на 

решения, свързани с бъдещото териториално интегрирано развитие на общината. В допълнение, 

всяка една група заинтересовани страни е потенциален бенефициент, който може да осигури 

интегрираност на проектите в ПИРО.  

Според стратегическото си разположение между София и останалите общини в Северозападния 

регион Община Враца играе важна роля в създаването на функционални връзки между съседните 

общини в областни градове: Община Видин и Община Монтана, като има потенциала да 

организира и изгради партньорство с различните заинтересовани страни, защото на територията й 

са разположени различни в своята дейност икономически оператори, активни неправителствени 

организации като представители на гражданското общество, множество спортни клубове и 

училищно настоятелства с грижа в сферата на образованието.    



 

За да бъдат постигнати целите на ПИРО, следните групи заинтересовани страни е необходимо да 

бъдат ангажирани и въвлечени в целия процес – от разработването до изпълнението и отчитането 

на документа:  

(1) Икономически и социално активните граждани, младите хора – съгласно информация от 

интернет страницата на Община Враца (https://www.vratza.bg/bg/ikonomika) населението 

към 2014 година е 69 100 души, от които 42 662 - в трудоспособна възраст. Независимо, че 

Община Враца също е  засегната от икономическата миграция, тя се отличава с социално-

икономическа активност на фона на всеобщата констатация, че Северозападният регион е 

най-бедния;   

(2) Хората в неравностойно положение – Община Враца изпълнява редица проекти в 

социалната сфера в полза на хората в неравностойно положение, което е предпоставка за 

създадени партньорство. Последната иновативна услуга, която предлага е в помощ на 

граждани с увреждания или затруднения в придвижването. Уеб асистент за  предоставяне 

на интегрирани социално-здравни услуги на лица с невъзможност за самообслужване и 

лица с увреждания, както и подпомагане на безработни лица в трудоспособна възраст, 

които имат желание да се грижат за своите близки в неравностойно положение;  

(3) Неправителствени, браншови и други представителни организации;  

(4) Спортни клубове – изключително разнообразни по своята спортна дейност – шах, тенис, 

тенис на маса, парапланеризъм, ски и други – повече от 20 спортни клуба на територията на 

общината; 

(5) Медии – регионални и национални, с фокус върху регионалните и специализираните 

медии;  

(6) Местен бизнес – развива дейност в сферата на леката и тежката промишленост, услугите; 

(7) Широката общественост; 

(8) Областен информационен център Враца и Търговско промишлена палата – Враца – играят 

значителна роля в създаването на партньорство за целите на интегрираните териториални 

инвестиции и прилагането на подхода „отдолу-нагоре”;  

(9) Администрациите на съседни общини – Монтана, Мездра, Криводол, Своге, Борован, 

Вършец, с които съществува потенциал за създаване съвместни интегрирани териториални 

проекти; 

(10) Представители на НПО сектора, активни в съседни общини за да се създадат условия за 

подготовка на концепции за ИТИ. 

В приложение 1 към стратегията са посочени представители на групите заинтересовани страни.  

Включването на последните две групи заинтересовани страни са важни за да се улеснят, 

вдъхновят и мотивират потенциалните бенефициенти и заинтересовани страни да стартират 

създаването на партньорства и да генерират нови идеи за интегрирани проекти, чрез които да се 

решат конкретни проблеми на Община Враца  и да се развие потенциала на територията. 

Чрез всяка една от тези групи заинтересовани страни е необходимо да се комуникират 

дефинираните зони за въздействие, определени проекти и инвестиции в интегрирани градски 

територии. В условията на Ковид-19 е необходимо прецизен избор на мерки и комуникационни 

форми, които да гарантират релевантността на използваните подходи за да се стигне да същността 

на проблема, нуждата и потенциала на градската територия, както и координираност на усилията 

за постигане на крайните цели на ПИРО. 

За да се проследи въздействието на предприетите комуникационни мерки и отчете броя на 

привлечените заинтересовани страни е необходимо регулярно или след всяко проведено събитие 

да се анализират отношенията и взаимодействията между участниците в процеса. Възможно да се 

отчита ниво на ангажираност и основен интерес чрез директно анкетиране на място; отношение на 

момента съгласно активността на съответните представители на заинтересованата страна; желано 

ниво на подкрепа и желани действия.  

https://www.vratza.bg/bg/ikonomika


 

4. Комуникационен механизъм. Комуникационни канали и инструменти 

На етап разработване и приемане на ПИРО, предвид настоящите условия на ограничения е 

необходимо да се прилагат иновативни и подчинени на съвременните технологични възможности 

подходи и методи за привличане на общественото внимание и предоставяне на възможности за 

дебатиране, за да се повиши ангажираността и мотивацията на заинтересованите страни.  

На етап разработване на ПИРО:  

(1) анкетиране и интервюиране на представители на различните заинтересовани страни; 

използване на Интернет платформи, мобилни телефони и официалната Интернет страница 

на Община Враца. Чрез провеждане на фокус групи чрез съвременните интернет 

платформи, като фокус групите могат да адресират различните заинтересовани групи.  

(2) на страницата на Община Враца се публикува регулярно информация за намеренията 

на администрацията по отношение на процеса на разработване, форми за предоставяне на 

идеи, мнения и коментари.  

Всеки един подход и информационен канал, използван за привличане на заинтересованите страни 

в процеса ще осигури и гарантира прозрачност, интегрираност и обществена подкрепа на ПИРО.  

Подготви се анкета и се разпространи сред местните заинтересовани страни, в резултат на което се 

получиха следните отговори: какви предложения са постъпили от страна на заинтересованите 

страни и как те са били взети под внимание в окончателния документ. 

На етап изпълнение на ПИРО:  

(1) Интернет платформа и ИСУН  

Предвижда се разработване на специфична интернет платформа, свързана от една страна с 

единния информационен портал eufunds.bg, а от друга- със системата ИСУН. Интернет 

платформата ще представлява инструмент за ангажиране на гражданите в процеса по разработване 

на политики, като целите, които ще изпълнява, включват информиране на обществото относно 

предвидените за реализиране проектни идеи, степента на изпълнение и постигнатите резултати, 

както и получаване на обратна връзка от гражданите по представената информация. Към 

платформата се предвижда да функционира и мобилно приложение, чрез което, след запознаване с 

информацията, потребителите ще могат да попълнят онлайн анкета, съдържаща конкретни 

въпроси и да изпратят коментари и мнение. Платформата ще се използва както на етапа на 

подготовка на проектните идеи, така и на етапа на подбор – след подаването на фишовете с 

проектни идеи. 

(2) Официалната Интернет страница на Община Враца 

Ключов инструмент за осигуряване на прозрачност и информиране на заинтересованите страни и 

потенциални бенефициенти относно ПИРО, процедури за прием на проектни идеи, 

планирани/изпълнявани мерки, напредък и резултати е официалната Интернет страница на 

Община Враца.  

(3) Публични и информационни събития 

Публичните и информационни събития са важен компонент в комуникацията със 

заинтересованите страни. Целта им от една страна е да се разясняват изискванията за 

кандидатстване пред потенциалните бенефициенти, от друга разпространение на информация, 

свързана с изпълнението на ПИРО. Събитията, като комуникационно средства да се използват 

като платформа за осигуряване на прозрачност, резултатно средство са за директно дебатиране и 

комуникиране/споделяне на проблеми, нужди и мнения за бъдеща визия за развитие на общината. 

Събитията ще се организират и провеждат в съответствие с указания, разработени от страна на УО 

на ПРР от съответната общинска администрация. 

(4) Публични консултации и публични обсъждания 

Организиране на публични обсъждания чрез Интернет платформата, официалната Интернет 

страница на Община Враца, както и присъствено събития.  

За целите на публичните консултации е необходимо да се организират регулярно  присъствени 

информационни събития, при които потенциалните бенефициенти ще имат възможност да 



 

представят своите проектни идеи пред заинтересованите страни, както и да дадат отговор на 

постъпили въпроси.  

Тези събития ще осигурят обществена подкрепа за концепциите, което е задължителни условие 

при прилагане на интегрирания териториален подход.  

(5) Използване на интернет платформите като средство за директна комуникация със 

заинтересованите страни особено в условия на Ковид 

(6) Организиране на фокус групи, присъствено и онлайн, анкетиране 

(7) Използване на социални медии 

Поддържане на профил на общината в социалните медии Facebook, Instagram и/или Twitter за да се 

достигне до младата аудитория.  

(8) Областен информационен център - Враца 

Важен участник в прилагането на новия регионален подход. Участват в Звеното за медиация и 

Звеното за публични консултации. ОИЦ Враца са проактивна страна в осъществяване на 

дейностите и мерките по информация и комуникация във връзка със запознаване на общността със 

същността и идеята на интегрирания териториален подход, включително и с условията, и реда за 

подготовка на концепции и 8 проекти. Изпълнение на този етап е ключов за успеха на 

последващите процеси по медиация, обществени консултации и информация и комуникация. 

Работят в тясно сътрудничество с експертите от общинска администрация, отговорни за 

комуникиране на ПИРО.  

(9) Средства за масова информация – печатни и електронни 

Утвърдено средство за масово комуникиране и разпространение на информация с възможности да 

обхване широк кръг заинтересовани страни, без изключение и сегрегиране по възраст и социален 

статус. Необходимо е активно да се използват възможностите на средствата за масова 

информация. Да се установят контакти с редактори и журналисти и  поддържат активни 

взаимоотношения с тези лица, като им се изпраща информация, свързана с ПИРО, и отговаря на 

техните въпроси. Експерти от общинска администрация да участват в предавания или публикации 

в съответните медии под формата на интервюта, платени публикации.  

(10) печатни материали –  листовки и брошури, които не бива да се подценяват, защото 

си имат своята аудитория.  

5. План за изпълнение  

Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина на провеждане и 

управление на комуникационните мерки. След като бъдат изготвени конкретни указания на УО за 

ПРР за разпространение на информация, за дейността на Звената за медиация и публична 

консултация екипът, ще бъде изготвен подробен план за изпълнение и определени структурите за 

изпълнение на Комуникационната стратегия.  

6. Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия 

Извън изискванията на управляващите органи на програмите за доказване релевантността на 

предприетите мерки е необходимо да се разработи не сложна а схема за мониторинг и оценка с 

периодични доклади, която може да включва минимум следното:  

- обзор на медийното покритие на инициативите на общината; 

- обзор и анализ на получената обратна връзка от представители на всяка заинтересована 

страна; 

- описание и качествен анализ на проведените събития и конференции;  

- описание на резултатите и потенциала на инициираните нови партньорства; 

- анализ на резултатите от проведените социологическите изследвания и съкратените 

контролни проучвания;  

- анализ на прогреса към постигане на целите и препоръчани мерки за оптимизиране на 

изпълнението на стратегията;  

- предложение за план и бюджет за следващата година от изпълнението. 



 

Оценката и мониторинга може да се представя под формата на доклади до ръководството на 

общината. Тези доклади може да се използват за доказване на обществената подкрепа и усилията 

на общинската администрация на етап оценка на концепции и проектни предложения.  

ЧАСТ V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

Програмата за реализация на ПИРО е в Приложение. 

ЧАСТ VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

БЕДСТВИЯ 

Мерки за ограничаване изменението на климата, мерки за адаптиране към климатичните промени 

и мерки за намаляване на риска от бедствия 

Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни мерки, 

свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, допринасящо за 

парниковия ефект); 

Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, свързани с 

предвиждането и определянето на негативните социални и икономически последици, свързани с 

измененията на климата; преодоляване на възникналите щети; идентифициране на възможностите, 

появили се следствие климатичните изменения). 

Изменението на климата оказва въздействие на планетата и променя света. През последните две 

десетилетия са регистрирани екстремни метеорологични явления като горски пожари, големи 

горещини и наводнения, които зачестяват все повече в Европа и на други места.  

Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне вероятно ще надхвърли 

до 2060 г. с 2°C нивата от периода преди индустриализацията, а към края на века може дори да 

достигне 5°C.  

Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има опустошително въздействие 

върху природата, което ще доведе до необратими промени на много екосистеми и до последваща 

загуба на биологично разнообразие. По-високите температури и по-интензивните метеорологични 

явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката на ЕС и ще възпрепятстват 

способността на страните да произвеждат храни.  

Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква глобален отговор. 

Държавите от ЕС са одобрили целта до 2050 г. да бъде постигната неутралност по отношение на 

климата в съответствие с Парижкото споразумение. Постигането на тази цел ще изисква 

трансформация на обществото и икономиката на Европа, която ще трябва да бъде икономически 

ефективна и справедлива, а така също и социално балансирана.  

Тези факти подчертават важността на политиките по отношение на климата и централното място, 

което ще заемат в предстоящите години темата за изменението на климата, смекчаване на 

негативните последици и адаптацията към тези изменения. Доколкото това изменение дава пряко 

и непосредствено отражение, както в икономическия и социален живот на хората, така и върху 

човешкото здраве и качеството на живот, следва да се постигне синергия и интегриран подход при 

очертаването на планове и политики, като те бъдат съобразявани с основно набелязаните цели за 

ограничаване на негативните последици от климатичните промени. 

България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към изменението на климата 

(главно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и към нарастващата честота на 

екстремни събития, свързани с изменението на климата, като суши и наводнения. Очаква се 

биологичното разнообразие, сухоземните и водните екосистеми, както и секторите на водните 

ресурси, селското стопанство и горското стопанство да бъдат засегнати от предвижданите 

промени. Тези промени ще засегнат допълнително обществото и неговите граждани, както и 

икономиката като цяло. Рискът е по-голям за сегментите на обществото и бизнеса, които са по-

малко подготвени и по-уязвими. 

Очаква се от прогнозираните промени да бъдат засегнати биоразнообразието, сухоземните и 

водните екосистеми, както и водните и горските ресурси се. В резултат от ефекта на доминото ще 



 

бъдат засегнати също и важни сектори на националната икономика като селското стопанство и 

туризма. Според анализа на макроикономическите последици от изменението на климата, 

България ще се сблъска с промени в климата в три основни области: селскостопанска 

производителност, която се очаква да намалее; търсенето на енергия, което се очаква да спадне 

поради повишаващите се температури; както и в дейността на вътрешния и международния 

туризъм. Именно към адаптирането на тези най-уязвими сектори следва да се насочи 

националната и общинска политика. 

Крайната цел е природната среда, сградите и инфраструктурите, както и ключовите 

икономически сектори да станат не само устойчиви на рисковете, но и готови да се възползват 

максимално от възможностите. 

Основните инвестиционни насоки на ЕС относно финансирането по линия на политиката на 

сближаване за периода 2021-2027 г. за България по Цел на политиката 2: Нисковъглеродна и по-

зелена Европа (чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 

адаптиране към изменението на климата и превенция на риска), са във връзка с набелязани нужди 

от инвестиции с висок приоритет с цел насърчаване на мерките за енергийна ефективност, 

подобряване на ефективността на ресурсите и управлението на отпадъците и насърчаване на 

прехода към кръгова икономика. И по-специално: 

 подкрепяне на мерките за енергийна ефективност, насочени предимно към намаляване на 

замърсяването на въздуха;  

 подобряване на енергийната ефективност в промишлените малки и средни предприятия, 

включително техните помещения, инсталации и процеси;  

 подобряване на енергийната ефективност на сградите - с основен акцент върху 

обществените сгради;  

 преминаване към най-високите стъпала на йерархията на управление на отпадъците, 

включително инфраструктурата: предотвратяване на генерирането на отпадъци, повторно 

използване и рециклиране на отпадъците и разширяване на системата за разделно събиране 

на отпадъци;  

 повишаване на ефективността на ресурсите и насърчаване на кръговата икономика, 

включително разработване на алтернативи на суровините и използване на рециклираните 

материали като суровини;  

 подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на отпадъците 

и потоците от материали;  

 повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с 

устойчивото потребление, както и относно съпътстващите ги мерки с акцент върху 

икономическите инструменти. 

По-долу са обхванати някои основни сектори, които оказват влияние върху политиките за климат: 

Основните цели на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в сектор 

Транспорт са:  

 Насърчаване на производството и потреблението на електрически и други екологични 

превозни средства;  

 Ускорено разгръщане на инфраструктурата за зареждане на електрически и хибридни 

автомобили;  

 Насърчаване на научноизследователски и развойни дейности, свързани с екологични 

превозни средства;  

 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността, изграждане на капацитет на 

заинтересованите страни по отношение на развитието на устойчивата мобилност.  

 Поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;  

Мерките в транспортния сектор с непосредствено действие са, както следва:  



 

 Рехабилитация и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура за осигуряване 

на оптимална скорост и оптимални режими на управление на автомобилните двигатели;  

 Въвеждане на интелигентни транспортни системи по националната и градската пътна 

мрежа;  

 Увеличаване дела на обществения електрически транспорт - железопътен, тролейбусен, 

трамваен, метро;  

 Разработване и изграждане на интермодални терминали за комбиниран транспорт;  

 Увеличаване на дела на биогоривата.  

 Интелигентните транспортни системи (ИТС) обхващат широка гама от технически 

решения, предназначени да подобрят транспорта, като подобрят мобилността и повишат 

безопасността на движението по пътищата. Телематиката (комбинация от телекомуникации 

и информатика) използва усъвършенствани технологии, за да отговори на нуждите на 

транспорта. Интелигентните транспортни системи и телематичните решения спомагат за 

подобряване на безопасността по пътищата, насърчават ефективността на използваната 

съществуваща инфраструктура и допринасят за намаляване на замърсяването на околната 

среда чрез контролиране на трафика и управление на обема на трафика;  

 Интелигентните транспортни системи в градските условия могат да включват интегрирано 

управление на таксите за обществен транспорт, засилено управление на 

взаимоотношенията с клиентите, прогнози за трафика, подобрено управление на трафика, 

информация за пътниците и събиране на пътни такси.  

Сектор „Индустрия“  

Мерките в индустриалния сектор са насочени към:  

 По-висока енергийна ефективност в промишлеността и намаляване на топлинните загуби;  

 Увеличаване използването на природен газ в промишлеността чрез нова газова 

инфраструктура;  

 Използване на алтернативни горива;  

 Създаване на технологичен парк - въвеждане на стимули за насърчаване на частния сектор 

да инвестира в научноизследователска и развойна дейност и иновации на широко 

използвани производствени методи, насочени към оптимална ефективност на ресурсите;  

 Насърчаване на обмена на добри практики между предприятията по отношение на 

ефективното използване на суровините в производството;  

 Системи за мониторинг за използване на енергия в промишлеността;  

 Одити за енергийна ефективност и изпълнение на предписаните мерки; 

 Освен Европейската схема за търговия с емисии, така и европейското законодателство 

относно промишлените емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), 

намаляване на флуорираните парникови газове и контролиране на веществата, които 

разрушават озоновия слой, също допринасят за намаляване на емисиите на ПГ и вредни 

вещества във въздуха.  

Сектор „Управление на отпадъците“  

Мерките от Третия национален план за действие за изменение на климата 2013 -2020 г., които се 

предвиждат да бъдат продължени и надградени до 2030 г.  

 Продължаване и увеличаване на разделното събиране на „зелени“ отпадъци в общините;  

 Улавяне и изгаряне на биогаз във всички нови и съществуващи регионални депа;  

 Улавяне и изгаряне на биогаз в стари общински депа за затваряне;  

 Оценка на енергийния потенциал на биогаза от депата, които се планират да бъдат 

затворени;  



 

 Въвеждане на анаеробна стабилизация на утайки с улавяне и изгаряне на биогаз в нови 

инсталации и инсталации в процес на реконструкция в населени места с над 20000 

еквивалента на населението;  

 Изграждане на общински съоръжения за оползотворяване на биоразградими отпадъци, с 

производство на енергия и компост;  

 Въвеждане на диференцирани такси за генерираните отпадъци.  

Основните цели в сектора са изложени подробно в Националния план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г., както и в подробните програми и мерки за постигане на целите. 

Предвижда се планът и конкретните програми да бъдат актуализирани, а изпълнението на 

ключовите цели да бъде продължено и засилено в периода 2021-2030 г.  

Основните цели предвиждат значително увеличение на процента на отпадъците за 

оползотворяване и рециклиране през годините, използване на значителния потенциал в 

България за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците. 

Предполага се, че изпълнението на следните програми от мерки ще продължи като част от 

изпълнението на националния план: 

 Национална програма за предотвратяване на отпадъците;  

 Програма за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

битови отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло;  

 Програма за постигане на целите за биоразградими отпадъци;  

 Програма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци;  

 Програма за подобряване на йерархията на управление на други потоци от отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депата.  

Изпълнение на количествените цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 

битови отпадъци.  

Целта е да се намалят депата на биоразградими отпадъци и да се ограничи количеството на 

депонираните биоразградими битови отпадъци, като е предвидено да бъдат разширени и 

модернизирани.  

Сектор „Енергетика“  

Поради големия обем от мерки и политики в областта на използване на енергия от ВЕИ и 

енергийна ефективност , тези две направления от сектор „Енергетика“, ще бъдат разгледани 

самостоятелно.  

Други мерки  

Мерки по Трети национален план за действие за изменение на климата (2013-2020 г.) -удължени 

до 2030 г.:  

 Реконструкция на когенерационни инсталации и котли за централно отопление с турбини 

на природен газ;  

 Намаляване на загубите от разпределителните и преносните мрежи;  

 Намаляване на загубите в топлопреносните мрежи;  

 Заместване на горивата -от въглища на природен газ;  

 Увеличаване на високоефективното комбинирано производство;  

 Увеличаване на дела на отоплението и охлаждането въз основа на възобновяеми енергийни 

източници;  

 Подобряване на ефективността на производството в съществуващите въглищни 

електроцентрали.  

Обобщени политики и мерки за битовия и обществен сектор:  

 Газоснабдяване на домакинствата;  



 

 Монтаж на слънчеви колектори;  

 Изпълнение на мерките в Националната програма за ускорена газификация (НПУГ) в 

България;  

 Обновяване (саниране) до определения годишен процент на обществените и държавни 

сгради (с обща площ над 250 квадратни метра) след влизането в сила на Директивата за 

енергийна ефективност;  

 Въвеждане на задължителна схема за енергийна ефективност (намаляване на потреблението 

на гориво и енергия в консумацията на крайно потребление на енергия);  

 Ускоряване на датата, на която да влезе в сила Регламентът за екодизайна 2015/1185 и 

въвеждане на задължително, ускорено прекратяване на традиционните замърсяващи 

отоплителни уреди (печки) в съответствие с Националната програма за контрол на 

замърсяването на въздуха 2020-2030 г.;  

 Въвеждане на стандарт за качество на горивата за въглища (в национален мащаб), 

сурогатни мерки за намаляване на съдържанието на влага в дърва за огрев, използвани 

в общини, които не отговарят на критериите за качество на въздуха PM10 и, евентуално, на 

максимален стандарт на съдържание на влага за дърва за огрев, в съответствие с 

Националния контрол на замърсяването на въздуха Програма 2020-2030 г.;  

 Домакинствата, засегнати от задължителното прекратяване на традиционните печки за 

преминаване към отопление с природен газ (повторно свързване и нови връзки), централно 

отопление (повторно свързване и нови връзки) или отоплителни уреди, отговарящи на 

екодизайна), в съответствие с Националната програма за контрол на замърсяването на 

въздуха 2020-2030 г.  

Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство“  

Закон за горите. Горските дейности са обект на планиране. Планирането на горите се 

осъществява на три нива и включва Национална стратегия за развитие на горите и стратегически 

план за развитие на горите, областни планове за развитие на горските територии и горските 

планове и програми. Плановете и програмите за управление на горите определят допустимото 

ниво на използване на горските ресурси и насоките за постигане на целите за управление на 

горите за период от 10 години. ЗГ забранява намаляването на общия процент на горската земя 

в страната. Промяната на използването на земята в горските територии е възможна само в 

определени конкретни случаи.  

Един от основните стратегически документи, съдържащи мерки за земеползването, промяна в 

земеползването и горското стопанство, е Националният план за действие по изменение на 

климата 2013-2020 г., чиито мерки ще продължат да се прилагат и след 2030 г.: 

Използване на „незалесени площи, предназначени за залесяване“ в горските територии;  

 Залесяване на изоставена земеделска земя, голи и обезлесени площи, ерозирали и 

застрашени от ерозия територии извън горските територии;  

 Увеличаване на площта за градски и крайградски паркове и зелени зони;  

 Възстановяване и устойчиво управление на влажните зони. Защита и опазване на влажните 

зони в горските територии, торфищата, блатата;  

 Възстановяване и поддръжка на защитни горски пояси и ново противоерозионно 

залесяване;  

 Увеличаване на плътността в изброените природни и изкуствени насаждения.  

Мерки за предотвратяване изменението на климата, приложими на ниво общини  

С оглед на значителния обем от приложими нормативни актове на вътрешното и общностно право 

и богат инструментариум от мерки за постигане на поставените цели на ЕС в областта на ПИК, 

към настоящия документ са разработени набор от приоритетни, ефективни и реалистични мерки за 

ПИК, приложими на ниво Община. Същите са базирани на глобалните и европейски тенденции, 



 

но отчитат финансовия ресурс и капацитет в общините, поради което са концентрирани към 

основен набор от мерки, които, предприети в краткосрочен порядък, ще окажат своето 

положително въздействие върху климата и околната среда.  

Местните власти имат ключова роля в насърчаването на хората да се адаптират към изменението 

на климата. Държавите членки на ЕС, региони, общини и общности биха могли да преодолеят 

информационната празнина чрез обмен на знания и най-добри практики относно мерките за 

адаптация. 

Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата и за намаляване на риска 

от бедствия 

Опазването на околната среда е сред глобалните цели за устойчиво развитие, свързани с 

осигуряването на достъп до чиста вода, съхраняването на водата и опазването й от замърсяване; 

използването на енергия от възобновяеми източници; намаляването на количеството използвани 

ресурси и на генерираните отпадъци; опазването на моретата и океаните на техния екологичен 

статус и биоразнообразие; опазването на земите и горите; намаляването на вредните въздействия 

на изменението на климата и адаптирането към промените. Формулираните 17 глобални цели са 

основата на Дневен ред 2030 за устойчиво развитие и трансформиране на света, приет през 2015 г. 

от Обединените нации. През същата година се приемат и други важни документи – 

Стратегическата рамка от Сендай за намаляване на риска от природни бедствия и Парижкото 

споразумение за климата, които дават отражение и върху политиката на Европейския съюз за 

околната среда. 

Посрещането на предизвикателствата в областта на селищната околна среда е от изключително 

значение за здравето на жителите на населените места, както и за качеството на техния живот. 

Рационалното развитие на пространството и преодоляването на териториалните различия, ще 

създадат предпоставки за ограничаване на миграцията към големите градове и задържане на 

населението в регионите, ще допринесе и за решаване на проблемите с пренаселеността, 

интензивния автомобилен трафик, прекомерния шум и замърсеността на въздуха. 

Европейският съюз произвежда над 2,5 млрд. тона отпадъци годишно. В момента той обновява 

законодателството си, за да насърчи преминаването към един по-устойчив модел, известен като 

кръгова икономика. 

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На 

практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и 

рециклиране на съществуващи материали и продукти. 

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На 

практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и 

рециклиране на съществуващи материали и продукти. 

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, 

продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до 

минимум изхвърлянето на отпадъци. 

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при 

който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. 

Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия. 

Предотвратяването на генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната употреба и други 

подобни мерки могат да доведат до нетни икономии за предприятията в ЕС в размер на 600 

милиарда евро или 8 % от годишния им оборот, като в същото време намалят общите годишни 

емисии на парникови газове с от 2 до 4 %. 

Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с 

набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността. Потребителите ще 

получат достъп до по-устойчиви и икономични продукти. 

Принос на ПИРО за изпълнение на действията по отношение на климата 

Разработването на ПИРО на Община Враца се основава на разумни и реалистични предложения за 

решаване на проблемите и реализиране на потенциалите едновременно в социалната, 

икономическата и екологичната сфера. Опазването на околната среда и намаляване на влиянието 



 

върху климата са заложени както в аналитичната, така и в стратегическата част на документа.  В 

социално-икономическия анализ е описано състоянието на компонентите на околната среда, като е 

следвано съответствието с разработените общински документи. Вниманието е фокусирано върху 

компонентите на околната среда, управлението на отпадъците в общината, климата и кръговата 

икономика. Посочени са най-важните проблеми и рискове за състоянието на околната среда в 

общината. В SWOT анализа към ПИРО са отразени и силните и слаби страни, както и свързаните 

възможности и заплахи по отношение на околната среда и климата.  

Проблемите на околната среда са пряко застъпени в стратегическата част на ПИРО за развитие на 

общината – в конкретните приоритети, специфични цели и мерки. В текста в тази част са 

изложени и мерките от ПИРО, които допринасят за постигането на целите, заложени в 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата, групирани по сектори на 

българската икономика. Изброените мерки направляват конкретните инициативи и инвестиции на 

община Враца. За всяка мярка има и конкретно определени проекти, включени в Програмата за 

реализация на ПИРО. Подробно разписаните мерки за ограничаване на изменението на климата и 

за адаптацията към вече настъпилите промени са разписани в Програмата за реализация на ПИРО 

и обхващат дейности, включени и в трите приоритета.  

Мерки за ограничаване на изменението на климата 

Повишаване на енергийната ефективност на жилищни, административни и производствени сгради. 

Повишаване използването на възобновяеми енергийни източници. 

Развитие на кръгова икономика чрез подкрепа на инвестиции в зелени решения. 

Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване на иновативни технологични и организационни 

подходи; сътрудничество между образование и бизнес. 

Поддържане и разширяване на зелената система, чрез създаване на паркове и „зелени зони“ и зони 

за отдих и спорт в населените места. 

Насърчаване на велосипедното движение чрез създаване на подходящи условия. 

Надграждане на системата на ИГТ чрез възможности за интелигентно управление и използване на 

електрически превозни средства на градския транспорт. 

За намаляване на шума и замърсяването на въздуха са предвидени мерки като изграждане на 

шумозащитни съоръжения, доизграждане на зелената система, мерки за замаяна на отоплителни 

уреди с дърва и въглища. 

Подобряване на системата за управление на отпадъци, закриване и рекултивация на 

нерегламентираните замърсявания:  

- предотвратяване образуването на отпадъци чрез модела „кръгова икономика“;  

- въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци; 

- изграждане на площадка за събиране и оползотворяване на строителни отпадъци;  

- усъвършенстване на системата за организирано сметосъбиране. 

Изграждане и функциониране на ефективна система за интегрирано управление на отпадъците в 

съответствие с действащия закон /ТБО, производствени, строителни и опасни/, която да включва 

целия арсенал от дейности - събиране, временно съхранение, рециклиране, оползотворяване 

/компостиране/, обезвреждане и трайно депониране, в т.ч. мониторинг. 

Технологично обновяване и привличане на инвестиции в дейности, насочени към опазването, 

възстановяването и възпроизводството на околната среда. Разработка и реализиране на проекти и 

ноу-хау с подкрепата на различни програми, финансирани от ЕС и български екофондове. 

Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление. 

Мерки за адаптация към изменението на климата 

Ефективно използване на водните ресурси, Подобряване на водоснабдителната и 

канализационната мрежа. 

Поддържане и почистване на реки, отводнителни канали и съоръжения. 

Опазване на биоразнообразието. Налице е богато биологично разнообразие и територии с 

природна значимост, които са предпоставка за развитие на различен вид спорт и туризъм. В тази 

връзка е наложително да се подобри контролът и борбата с бракониерството, предпазването на 



 

горите от пожари и др. 

Опазване и развитие на горския фонд чрез създаване на нови паркови зони. 

Въвеждане на водоспестяващи и енергоспестяващи технологии. 

Хоризонтални мерки: 

Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата в екологичната 

политика на община Враца. 

Повишаване на информираността и ангажираността на гражданите и бизнеса в Община Враца по 

отношение на екологичната политика и изменението на климата. Усилията в тази насока трябва да 

се насочат към системно информиране на населението за състоянието на околната среда, 

екологично образование на гражданите и особено на младите хора, организиране и провеждане на 

кампании за почистване и опазване на средата и природните богатства, подобряване на средата 

чрез запазване, поддържане и увеличаване на зелените площи. 

Повишаване на административния капацитет на община Враца за изпълнение на екологична 

политика и политиките, касаещи изменението на климата.



 

 

Приложения: 

 

Читалища в община Враца през 2016 г.  

№ Населено 

място 

Читалище  

Рег.№/ МК 

Художествени колективи Школи 

01. гр. Враца  

п.к.3000 

НЧ „Развитие -1869” 

Рег: №2077/2010г. 

АНПТ „Вратица” 

Детска танцова школа 

Хор „Орфей” 

Квартет „Лотос” 

Духов оркестър 

Школи:  

Музикална 

Езикова 

Танцова /народни танци/ 

Балетна 

02. с. Баница 

п.к.3077 

НЧ „Светлина -1910” 

Рег: №663/2010г. 

Детски танцов състав 

Женска вокална група 

„Брейк” -група 

”Арт” клуб 

Клуб приятели на книгата 

03. с. Бели извор 

п.к.3040 

НЧ „Бъдеще -1926” 

Рег: №2748/2010 г. 

Фолклорна група за местни песни, 

танци и обичаи 

Клуб по готварство 

Клуб по рисуване 

04. кв. Бистрец 

п.к 3000 

НЧ „Пробуда - 1931” 

Рег: №2823/2010г. 

Детска  

Фолклорна група 

ФГ„Магьосници” 

Лазарска група 

Коледарска група 

05. с. Вировско 

п.к.3050 

НЧ „Просвета - 

1927” 

Рег: №1819/2011г. 

Женска певческа група 

Духов оркестър 

06. с. Върбица 

п.к.3264 

НЧ „Пробуда -1927” 

Рег: №2167/2010г. 

Фолклорна група за народни песни 

Духов оркестър 

07. с. Голямо 

Пещене 

п.к.3057 

НЧ „Пробуда -1926” 

Рег: №2753/2010г. 

Женска певческа група 

Фолклорна група за народни песни, 

танци и обичай 

08. с. Горно 

Пещене 

п.к.3052 

НЧ „Селска пробуда 

- 1925” 

Рег: №2151/2010г. 

Фолклорна група за песни и обичай 

Индивидуални 

изпълнители на хумор. 

09. с. Девене 

п.к.3065 

НЧ „Съзнание” 

Рег: №3003/2006г. 

Младежка група за изворен фолклор 

10. с. Згориград 

п.к.3042 

НЧ „Пробуда -1926” 

Рег: №667/2011г. 

Детски танцов състав 

Женски народен хор 

Коледарска група 

Лазарска група 

Арт-клуб  

Танцов състав”30 +” 

11. с. Костелево 

п.к.3047 

НЧ „Отец Паисий - 

1926” 

Рег: №3004/ 

Женска певческа група 

 



 

 

Справка на рибностопанските обекти, находящи се на територията на Община Враца към 

12. кв. Кулата 

п.к 3000 

НЧ „Отец Паисий - 

2008” 

Рег: №3427/2009 г. 

Женска певческа група 

ВИС 

13. с. Лиляче 

п.к 3051 

НЧ „Просвета -1927 

- Лиляче” 

Рег: №1890/2010г. 

Женска певческа група 

Школа по компютри 

14. с. Мраморен 

п.к.3054 

НЧ „Милин камък - 

1927” 

Рег: №1136/2010г. 

Детски танцов състав  

„Росна китка” 

Смесена група за народни песни  

Група за стари градски песни 

Мъжка вокална група  

15. с. Нефела 

п.к.3039 

НЧ „Св.Св.Кирил и 

Методий - 2007” 

Рег: №3311/2010г. 

Смесена певческа група 

Детска фолклорна група. 

 

16. с. Оходен 

п.к. 

НЧ „Пробуда -2012” 

Рег: №3534/2012г. 

Смесена певческа група 

 

17 с. Паволче 

п.к 3044 

НЧ „Фар - 1930” 

Рег: №1967/2010г. 

Женска певческа група 

Лазарска група 

Коледарска група 

Фолклорна група за песни , танци и 

обичай; 

/две възрастови групи/ 

Клубове по : 

-бродерия 

-готварство 

-лятна читалня 

-компютри 

18. с. Тишевица 

п.к.3055 

НЧ „Пробуда - 1907” 

Рег: №1009/2010г. 

Смесена певческа фолклорна група  

Детска група за 

лазарски песни и танци     

19. с. Три 

Кладенци 

п.к.3072 

НЧ „Отец Паисий - 

1927” 

Рег: №2037/2010г. 

 

Група  „Ромски  

Ритми” 

Женска певческа група 

Детска фолк.група 

-Лазарска 

-Коледарска 

20. с. Челопек 

п.к.3043 

НЧ „Огнище ” 

Рег: №3005/2011г. 

Женски народен хор 

Младежка танцова формация 

Детски танцов състав 

Детска работилница за: 

сувенири и ястия 

Коледарска група 

Лазарска група 

21. с. Чирен 

п.к.3050 

НЧ „Пробуждане -

1906” 

ул. Дружба -№8 

Рег: №2109/ 2010г. 

Женска  фолклорна певческа 

група  

Група за стари градски песни 

„ Арт – ателие” 

- сувенири 

-мартеници 

-картички 

Клуб по 

Компютри 



 

11.03.2021 г. 

Наименован

ие на 

водоема 

Местонахождение на 

водоема 

Режим на ползване Срок на 

договор 

„Желязковец“ 

 

с.Баница  

м. „Къновското“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Кираджията“ 

 

с.Баница 

м. „Меличовец“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Влашки дол“  

 

с.Бели извор 

м. „Влашки дол“ 

Отдаден на концесия 2011- 

2026 г. 

„Кални дол“ 

 

с.Вировско 

м. „Ненчови граници“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Омарски 

геран“ 

с.Вировско  

м. „Бабките“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Дедова 

могила“ 

с.Вировско  

м. „Дедова могила“ 

Отдаден на концесия 2016- 

2031 г. 

„Агов дол“ с.Власатица 

м. „Агов Дол“ 

Отдаден на концесия 2007- 

2027 г. 

„Ливадето“ с.Върбица 

м. „Ливадите“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Лесконож“ 

 

с.Голямо Пещене  

м. „Лесконож“ 

Отдаден на концесия 2012- 

2027 г. 

„Мраморчица

“ 

 

с.Горно Пещене 

м. „Гладна врана“ 

с.Мраморен 

м. „Барата“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Три 

кладенци“ 

 

с.Девене 

м. „Обреща“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Девене“ 

 

с.Девене 

м. „Край село“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Костелево“ 

 

с.Костелево 

м. „Барата“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Лиляче“  

 

с.Лиляче 

м. „Край село“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 



 

„Уменкьовец“ 

 

с.Мало Пещене 

м. „Церака“ 

Прехвърлен в собственост  на 

държавата, стопанисва се от Държавно 

предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири“ 

 

„Сухия скът“ 

 

с.Мраморен 

м. „Василчовото“ 

Отдаден на концесия  2016-

2031 г. 

„Енева“ 

 

с.Тишевица 

м. „Енева“ 

Отдаден на концесия 2012-

2027 г. 

„Под кръста“  

 

с.Тишевица 

м. „Колибище“ 

Отдаден на концесия 2012-

2027 г. 

„Чирен“ 

 

с.Чирен 

м.„Белешко ливаде“ 

Отдаден на концесия 2006-

2026 г. 

„Джуджански 

поток“ 

 

гр.Враца 

м. „Джуджански 

поток“ 

Отдаден на концесия 2006-

2026 г. 

 

 



 

Община 

Враца
1

12259 гр. Враца 1

2590 с. Баница 5

3438 с. Бели извор 6

10789 с. Веслец 7

11185 с. Вировско 7

11555 с. Власатица 6

12749 с. Върбица 7

15521
с.Голямо 

Пещене
7

16897
с. Горно 

Пещене
7

20376 с. Девене 6

30606 с. Згориград 5

38875 с. Костелево 6

43712 с. Лиляче 6

44728 с. Лютаджик 7

46807
с. Мало 

Пещене
8

49223 с. Мраморен 6

51528 с. Нефела 6

54482 с. Оходен 7

55070 с. Паволче 6

72504 с. Тишевица 7

73119
с. Три 

кладенци
6

80311 с. Челопек 6

81400 с. Чирен 61 076 1000 742 789

1 075 976

726 607

Код по 

ЕКАТТЕ

Населени 

места

Население

538

347 281

822 818

649 600

1 605 1 336

242 215

106 70

557 552

2 028 1 918

966 902

403

399 385

- -

740 612

512

812

502

75 097 68 750

895 822

276 179

632

137

54

650

522

234

696

476

368

1 032

1 681

782

857

Категория

2011

73 894

60 692

1 149

698

728

443

294

201920011996

166

304

354

474

779

131

47

1 404

553

550

155

280

327

51 674

395

490

63 473

984

589

467

1 375 1 041

214

565

748

1 390 1 295 872

560

93 153 84 702

1 585 1 402
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    Приложение № 1А 

Индикативен списък на важни за общината проекти, 

включени в ПИРО на община Враца за периода 2021-2027 г.  

Приоритет Мярка 
Номер на 

проект Проект 

Проектна 

готовност  

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната 

идея             

(в хил. лв.) 

Допълнителна 

информация 

ПРИОРИТЕТ 1: 

УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.1 

Подобряване на 

инфраструктура

та за 

насърчаване на 

икономическата 

активност 

Проектна 

идея 1 

Изграждането  на  индустриална 

бизнес зона 
Н/П 48 6 500 Н/П 

    
Проектна 

идея 2 
Изграждане на фотоволтаичен парк Н/П 24 2 000 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 1: 

УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.2. 

Подкрепа за 

развитие на 

туристическия 

потенциал 

Проектна 

идея 1 

Изграждане на Атракционен 

екстремен парк  „Леденика" 
Н/П 36 2 000 Н/П 

    
Проектна 

идея 2 

Водоснабдяването на Врачански 

Балкан 
Н/П 36 5 000 Н/П 

    
Проектна 

идея 3 

Изграждането на Консервационен 

парк за диви животни 
Н/П 24 2 000 Н/П 

    
Проектна 

идея 4 

Модернизация на Лифт „Згориград“ и 

изграждане на екстремни 

веломаршрути 

Н/П 48 3 500 Н/П 

    
Проектна 

идея 5 

Създаване на зона за риболов и отдих 

около яз. Дъбника  
Н/П 24 2 000 Н/П 

    
Проектна 

идея 6 

Обновяване и модернизация на 

картинг пистата 
Н/П 24 1 500 Н/П 



 

    
Проектна 

идея 7 

Консервация, реставрация и адаптация 

на недвижимо културно-историческо 

наследство - Куртпашова кула и 

Кулата на Мешчиите 

Н/П 24 1 600 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 1: 

УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.3. 

Създаване и 

популяризиране 

на интегрирани 

туристически 

продукти 

Проектна 

идея 1 

Развитието на интегрирани 

туристически продукти и маршрути 
Н/П 12 350 Н/П 

    
Проектна 

идея 2 

Създаване на промоционални канали 

и средства за продуктите - 

интегрираното маркетиране и 

дигитално представяне на развиваните 

туристически продукти и маршрути 

Н/П 12 300 Н/П 

    
Проектна 

идея 3 

Създаване на специализирано 

приложение за туристи и пътуващи 

хора, което да предложи нов тип 

изживяване и представяне на 

туристически обекти, 

забележителности и природни 

феномени във Враца. 

Н/П 12 150 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 1: 

УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.4 

Подкрепа към 

преминаване 

към кръгова 

икономика 

Проектна 

идея 1 

Изграждане на инсталация за 

производство на енергия от отпадъци 
Н/П 24 4 500 Н/П 

    
Проектна 

идея 2 

Изграждане на улица към депо за 

отпадъци 
НП 24 50 Н/П 

    
Проектна 

идея 3 

Изграждане на площадка за 

рециклиране на строителни отпадъци 
НП 24 1 500 Н/П 

    
Проектна 

идея 4 

Енергийна ефективност на сгради 

държавна и общинска собственост 
НП 48 5 000 Н/П 



 

ПРИОРИТЕТ 1: 

УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.5. 

Подкрепа за 

МСП по 

Програмата за 

икономическа 

трансформация 

Проектна 

идея 1 

Подкрепа за МСП по Програмата за 

икономическа трансформация 
НП 12 3 500 Н/П 

    
Проектна 

идея 2 

Създаване и функциониране на 

Европейски цифров иновационен 

център/хъб Враца 

НП 12 1 000 Н/П 

    
Проектна 

идея 3 

Създаване на център за дигитализация 

на ценни архивни документи 
НП 24 350 Н/П 

  
  

  ОБЩО      42 800   

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.1. 

Обновяване и 

модернизация в 

предучилищнот

о и училищно 

образование 

Проектна 

идея 1 

Инвестиции за подобряване на 

материално-техническата база на 

училищата и детски градини 

Н/П 48 5 000 Н/П 

  

  

Проектна 

идея 2 

Създаване на иновативен 

образователен комплекс за подкрепа 

на деца с дарби „Асен Златаров 

Н/П 24 1 500 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 3 

Надграждане на модела на Младежки 

център Враца 
Н/П 24 250 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 4 
Изграждане на STEM проекти Н/П 24 1 500 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 5 

Подобряване на условията за 

ученически спорт 
Н/П 12 2 500 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.2. 

Обновяване и 

модернизация 

на здравната 

инфраструктура 

Проектна 

идея 1 

Енергийна ефективност на здравната 

инфраструктура 
Н/П 24 1 000 Н/П 



 

  
  

Проектна 

идея 2 

Оборудване и модернизация на 

здравната инфраструктура 
Н/П 48 2 500 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 3 

Възможности за въвеждане на 

иновации и телемедицина 
Н/П 24 500 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.3 

Допълване на 

социалната 

инфраструктура  

Проектна 

идея 1 

Модернизация на центъра за временно 

настаняване 
Н/П 24 250 Н/П 

  

  

Проектна 

идея 2 

Изграждане на Здравно-социална 

резидентна услуга за възрастни хора 

(хоспис) 

Н/П 24 1 100 Н/П 

  

  

Проектна 

идея 3 

Модернизация на ЦПЛР „Център за 

работа с деца“  чрез мерки за 

енергийна ефективност 

Н/П 24 300 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.4 

Развитие и 

подобряване на 

спортната 

инфраструктура 

в общината 

Проектна 

идея 1 

Изграждане на многофункционална 

спортна зала – Арена Враца 
Н/П 48 7 000 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 2 
Изграждане на покрит плувен басейн Н/П 36 3 000 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 3 

Модернизация на тренировъчното 

стрелбище 
Н/П 24 250 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 4 
Други обекти в спортния комплекс Н/П 12 500 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.5. 

Развитие и 

подобряване на 

културната 

инфраструктура 

в общината 

Проектна 

идея 1 
Драматично-куклен театър Враца Н/П 24 500 Н/П 



 

  
  

Проектна 

идея 2 

Регионален Исторически Музей Враца 

(ХГ „Иван Фунев“) 
Н/П 24 500 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 3 

Градска концертна зала, Младежки 

дом-Враца 
Н/П 24 250 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 4 

Регионална библиотека "Христо 

Ботев" 
Н/П 24 350 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 5 
Етнографско-възрожденския комплекс Н/П 24 850 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 6 

Читалище "Развитие - 1869" (Град 

Враца) 
Н/П 24 200 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 7 

Читалище "Пробуда - 1931" (Град 

Враца) 
Н/П 24 200 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.6. 

Подобряване на 

елементи в 

градската среда 

Проектна 

идея 1 
Изграждане на нова пешеходната зона Н/П 24 2 500 Н/П 

  

  

Проектна 

идея 2 

Реконструкция и изграждане на парк 

Стадиона с включен увеселителен 

лунапарк 

Н/П 48 6 000 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 3 

Изграждане на общински 

кооперативен пазар 
Н/П 24 1 200 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 4 

Осигуряване на системи за защита от 

шума 
Н/П 12 500 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.7. 

Преодоляване 

на основните 

дефицити в 

инфраструктурн

ото осигуряване 

Проектна 

идея 1 

Модернизация на Интегрирания 

градски транспорт на община Враца 
Н/П 48 3 500 Н/П 



 

  

  

Проектна 

идея 2 

„Изграждането на Тунел между кв. 

Металург и Централна градска част и 

изграждане на велоалея“  

Н/П 24 750 Н/П 

  

  

Проектна 

идея 3 

Улици и велоалеи, пътна 

сигнализация, организация на 

движението 

Н/П 48 1 650 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 4 

Паркинги в кварталите/буферни 

паркинги 
Н/П 24 500 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 5 
Междублокови пространства Н/П 24 350 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 6 

Подобряване на ВиК инфраструктура 

в населените места на община Враца 
Н/П 24 4 000 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.8. 

Намаляване на 

замърсяването 

на въздуха  

Проектна 

идея 1 

Изпълнение на зелени мерки в градска 

среда 
Н/П 12 1 000 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 2 

Енергийна ефективност в жилищни 

сгради 
Н/П 12 10 000 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 3 

Подмяна на отоплителните уреди в 

критични точки на общината 
Н/П 12 1 000 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.9. 

Учене през 

целия живот и 

насърчаване на 

социалното 

предприемачест

во 

Проектна 

идея 1 

Мерки за насърчаване на ученето през 

целия живот 
Н/П 12 500 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 2 

Създаване на общинско социално 

предприятие 
Н/П 12 1 200 Н/П 

  

  

Проектна 

идея 3 

Мерки за на дигитализация на 

общинската администрация и 

разширено предоставяне на 

Н/П 12 400 Н/П 



 

електронни административни услуги 

      ОБЩО      65 050   

ПРИОРИТЕТ 3: 

ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА 

РЕГИОНА 

Мярка 3.1: 

Подобряване  на 

свързаността на 

общината и 

създаване на 

функционални 

връзки 

Проектна 

идея 1 

Подобряването на територията на 

една или няколко пътни отсечки, 

подобряващи градско-селските връзки 

и насърчаващи трудовата мобилност 

Н/П 36 5 000 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 3: 

ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА 

РЕГИОНА 

Мярка 3.2 

Инвестиции в 

инфраструктура 

за създаване на 

нови 

производства 

Проектна 

идея 1 

Инвестиции в инфраструктура за 

създаване на нови производства 
Н/П 36 1 500 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 3: 

ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА 

РЕГИОНА 

Мярка 3.3 

Облагородяване 

на територията 

Проектна 

идея 1 

Усвояване на терени на военните 

поделения и конвертирането им в 

атрактивна част от градската среда 

Н/П 36 2 000 Н/П 

ПРИОРИТЕТ 3: 

ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА 

РЕГИОНА 

Мярка 3.4 

Насърчаване на 

туризма 

Проектна 

идея 1 

Развитие на туристическия маршрут, 

свързани с Пътят на Ботевата чета 
Н/П 24 1 300 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 2 
Враца – част от Евровело 6 Н/П 24 150 Н/П 

  

  

Проектна 

идея 3 

Възстановяване на туристическия 

комплекс и изграждане на комплекс за 

настаняване 

Н/П 24 2 000 Н/П 

  
  

Проектна 

идея 4 

„Модернизация на ски зона 

Пършевица“   
Н/П 48 6 000 Н/П 



 

      ОБЩО      17 950   

          

Общ 

индикативен 

бюджет на 

всички 

проекти 

125 800   

 

 

 

    Приложение № 1 

Програма за реализация на ПИРО Враца за периода 2021-2027 г. : Описание на предвидените мерки и Проектна идеяи 



 

  

Приоритет Мярка 

Проектна 

идея/проек

тна идея* 

Кратко описание 

Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход                         

(зона за 

въздействие)** 

Индикативе

н бюджет          

(в хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок 

за 

изпъл

нение 

Административна 

структура                            

(звено в общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката  

ПРИОРИТЕТ 

1: УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕ

СКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.1 

Подобряване на 

инфраструктурата за 

насърчаване на 

икономическата 

активност 

Проектна 

идея 1 

Изграждането  на  

индустриална бизнес зона 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция 

6 500 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

собствени/ заемни 

средства на 

партньорите, вкл. 

средства от др. 

източници като 

Национална компания 

Индустриални зони 

ЕАД 

2021-

2027 

Община 

Враца/НКИЗ ЕАД/ 

бизнес/ други 

заинтересовани 

страни 

    
Проектна 

идея 2 

Изграждане на 

фотоволтаичен парк 

Цялата 

територия на 

община Враца 

2 000 

ПРР/ Фондове за 

градско развитие/ 

собствени средства на 

инвеститори 

2021-

2027 

Община 

Враца/бизнес/други 

заинтересовани 

страни  

ПРИОРИТЕТ 

1: УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕ

СКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.2. Подкрепа 

за развитие на 

туристическия 

потенциал 

Проектна 

идея 1 

Изграждане на 

Атракционен екстремен 

парк  „Леденика" 

Цялата 

територия на 

община Враца 

2 000 

ПРР/ Фондове за 

градско развитие/ 

собствени средства 

2021-

2027 

Община Враца/ 

бизнес/ други 

заинтересовани 

страни  

    
Проектна 

идея 2 

Водоснабдяването на 

Врачански Балкан 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

5 000 

ОПОС, План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

собствени средства/ 

заемни средства 

2021-

2027 

Община Враца/ 

Заинтересовани 

страни 

    
Проектна 

идея 3 

Изграждането на 

Консервационен парк за 

диви животни 

Цялата 

територия на 

община Враца 

2 000 ПРР/ ОПОС 
2021-

2027 

Община 

Враца/бизнес/други 

заинтересовани 

страни  



 

    
Проектна 

идея 4 

Модернизация на Лифт 

„Згориград“ и изграждане 

на екстремни 

веломаршрути 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

3 500 

ПРР/ Фондове за 

градско 

развитие/собствени 

средства на 

инвеститори 

2021-

2027 

Община 

Враца/бизнес/други 

заинтересовани 

страни  

    
Проектна 

идея 5 

Създаване на зона за 

риболов и отдих около яз. 

Дъбника  

Цялата 

територия на 

община Враца 

2 000 

ПРР/ Фондове за 

градско развитие/ 

собствени средства на 

инвеститори 

2021-

2027 

Община 

Враца/бизнес/други 

заинтересовани 

страни  

    
Проектна 

идея 6 

Обновяване и 

модернизация на картинг 

пистата 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

1 500 

Фонд за градско 

развитие/ частни 

инвестиции/ ПРР, 

собствени средства/ 

2021-

2027 

Община 

Враца/бизнес 

    
Проектна 

идея 7 

Консервация, реставрация 

и адаптация на недвижимо 

културно-историческо 

наследство - Куртпашова 

кула и Кулата на 

Мешчиите 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция  

1 600 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

Норвежка програма/ 

собствени/ заемни 

средства 

2021-

2027 

Община Враца/МК и 

други 

заинтересовани 

страни 

ПРИОРИТЕТ 

1: УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕ

СКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.3. 

Създаване и 

популяризиране на 

интегрирани 

туристически 

продукти 

Проектна 

идея 1 

Развитието на 

интегрирани туристически 

продукти и маршрути 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция в 

партньорство, 

вкл. между 

общини на 

територията на 

област Враца и 

СЗРП 

350 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства на 

партньорите, вкл. 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни и 

институции 

    
Проектна 

идея 2 

Създаване на 

промоционални канали и 

средства за продуктите - 

интегрираното 

маркетиране и дигитално 

представяне на 

развиваните туристически 

продукти и маршрути 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция в 

партньорство, 

вкл. между 

общини на 

територията на 

област Враца и 

СЗРП 

300 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства на 

партньорите, вкл. 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни и 

институции 



 

  

  

 

 

 

Проектна 

идея 3 

Създаване на 

специализирано 

приложение за туристи и 

пътуващи хора, което да 

предложи нов тип 

изживяване и представяне 

на туристически обекти, 

забележителности и 

природни феномени във 

Враца. 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция в 

партньорство, 

вкл. между 

общини на 

територията на 

област Враца и 

СЗРП 

150 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства на 

партньорите, вкл. 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни и 

институции 

ПРИОРИТЕТ 

1: УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕ

СКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.4 Подкрепа 

към преминаване 

към кръгова 

икономика 

Проектна 

идея 1 

Изграждане на инсталация 

за производство на 

енергия от отпадъци 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

4 500 

ПРР/ОПОС, План за 

възстановяване и 

устойчивост 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни 

    
Проектна 

идея 2 

Изграждане на улица към 

депо за отпадъци 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

50 

ПРР/ОПОС, План за 

възстановяване и 

устойчивост 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни 

    
Проектна 

идея 3 

Изграждане на площадка 

за рециклиране на 

строителни отпадъци 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция в 

партньорство, 

вкл. между 

общини на 

територията на 

област Враца и 

СЗРП 

1 500 

ПРР/ОПОС/ План за 

възстановяване и 

устойчивост/ План за 

справедлив преход/ 

частни инвестиции/ 

собствени/ заемни 

средства и др. 

източници  

2021-

2027 

Община Враца/ 

Заинтересовани 

страни 

    
Проектна 

идея 4 

Енергийна ефективност на 

сгради държавна и 

общинска собственост 

Цялата 

територия на 

община Враца 

5 000 

ПРР/План за 

възстановяване и 

устойчивост 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни 



 

ПРИОРИТЕТ 

1: УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕ

СКО 

РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.5. Подкрепа 

за МСП по 

Програмата за 

икономическа 

трансформация 

Проектна 

идея 1 

Подкрепа за МСП по 

Програмата за 

икономическа 

трансформация 

Цялата 

територия на 

община Враца 

3 500 

Оперативна програма 

за иновации и 

конкурентоспособнос

т (ОПИК)/ План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

инвеститори 

2021-

2027 

Предприятия,  

функциониращи на 

територията на 

общината 

    
Проектна 

идея 2 

Създаване и 

функциониране на 

Европейски цифров 

иновационен център/хъб 

Враца 

Цялата 

територия на 

община Враца 

1 000 

ПРР, Оперативна 

програма за 

електронно 

управление и 

техническа помощ 

(ОПЕУТП), 

Оперативна програма 

за наука и 

образование (ОПНО), 

вкл. средства от други 

източници 

2021-

2027 

Търговско-

промишлена 

палата/Община 

Враца/Заинтересова

ни страни/ 

    
Проектна 

идея 3 

Създаване на център за 

дигитализация на ценни 

архивни документи 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

350 

ПРР, Оперативна 

програма за 

електронно 

управление и 

техническа помощ 

(ОПЕУТП), 

Оперативна програма 

за наука и 

образование (ОПНО), 

вкл. средства от други 

източници 

2021-

2027 

Държавна агенция 

„Архиви“ (ДАА) и 

Националния 

архивен фонд (НАФ) 

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.1. 

Обновяване и 

модернизация в 

предучилищното и 

училищно 

образование 

Проектна 

идея 1 

Инвестиции за 

подобряване на 

материално-техническата 

база на училищата и 

детски градини 

Цялата 

територия на 

община Враца 

5 000 

ПРР, Оперативна 

програма за наука и 

образование (ОПНО) 

2021-

2027 

Община Враца/ 

училищата и детски 

градини 



 

    
Проектна 

идея 2 

Създаване на иновативен 

образователен комплекс за 

подкрепа на деца с дарби 

„Асен Златаров 

Цялата 

територия на 

община Враца 

1 500 

ПРР, Оперативна 

програма за наука и 

образование (ОПНО) 

2021-

2027 

Община Враца/ 

училища и детски 

градини 

    
Проектна 

идея 3 

Надграждане на модела на 

Младежки център Враца 

Цялата 

територия на 

община Враца 

250 

ПРР/План за 

възстановяване и 

устойчивост 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни 

    
Проектна 

идея 4 

Изграждане на STEM 

проекти 

Цялата 

територия на 

община Враца 

1 500 

ПРР/ Оперативна 

програма за наука и 

образование (ОПНО)/ 

План за 

възстановяване и 

устойчивост 

2021-

2027 

Община Враца/ 

училища 

    
Проектна 

идея 5 

Подобряване на условията 

за ученически спорт 

Цялата 

територия на 

община Враца 

2 500 
ПРР/собствени 

средства 

2021-

2027 

Община Враца/ 

училища 

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.2. 

Обновяване и 

модернизация на 

здравната 

инфраструктура 

Проектна 

идея 1 

Енергийна ефективност на 

здравната инфраструктура 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

1 000 

ПРР/План за 

възстановяване и 

устойчивост 

2021-

2027 

Община Враца/ 

здравни заведения 

    
Проектна 

идея 2 

Оборудване и 

модернизация на 

здравната инфраструктура 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

2 500 

ПРР/План за 

възстановяване и 

устойчивост 

2021-

2027 

Община Враца/ 

здравни заведения 

    
Проектна 

идея 3 

Възможности за 

въвеждане на иновации и 

телемедицина 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

500 

ПРР/ Оперативна 

програма за наука и 

образование (ОПНО)/ 

План за 

възстановяване и 

устойчивост 

2021-

2027 

Община Враца/ 

здравни заведения 

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

Мярка 2.3 

Допълване на 

социалната 

инфраструктура  

Проектна 

идея 1 

Модернизация на центъра 

за временно настаняване 

Цялата 

територия на 

община Враца 

250 

ПРР/ Оперативна 

програма за развитие 

н а човешките 

ресурси (ОПРЧР) 

2021-

2027 

Община Враца/  

Център за временно 

настаняване 



 

НА ЖИВОТ 

    
Проектна 

идея 2 

Изграждане на Здравно-

социална резидентна 

услуга за възрастни хора 

(хоспис) 

Цялата 

територия на 

община Враца 

1 100 

ПРР/ Оперативна 

програма за развитие 

н а човешките 

ресурси (ОПРЧР) 

2021-

2027 

Община Враца/  

Център за временно 

настаняване 

    
Проектна 

идея 3 

Модернизация на ЦПЛР 

„Център за работа с деца“  

чрез мерки за енергийна 

ефективност 

Цялата 

територия на 

община Враца 

300 

ПРР/ Оперативна 

програма за развитие 

н а човешките 

ресурси (ОПРЧР) 

2021-

2027 

Община Враца/  

Център за работа с 

деца 

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.4 Развитие 

и подобряване на 

спортната 

инфраструктура в 

общината 

Проектна 

идея 1 

Изграждане на 

многофункционална 

спортна зала – Арена 

Враца 

Цялата 

територия на 

община Враца 

7 000 

ПРР/ Фондове за 

градско 

развитие/собствени 

средства 

2021-

2027 
Община Враца 

    
Проектна 

идея 2 

Изграждане на покрит 

плувен басейн 

Цялата 

територия на 

община Враца 

3 000 

ПРР/ Фондове за 

градско 

развитие/собствени 

средства 

2021-

2027 
Община Враца 

    
Проектна 

идея 3 

Модернизация на 

тренировъчното 

стрелбище 

Цялата 

територия на 

община Враца 

250 

ПРР/ Фондове за 

градско 

развитие/собствени 

средства 

2021-

2027 
Община Враца 

    
Проектна 

идея 4 

Други обекти в спортния 

комплекс 

Цялата 

територия на 

община Враца 

500 

ПРР/ Фондове за 

градско развитие/ 

собствени средства 

2021-

2027 
Община Враца 

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.5. Развитие 

и подобряване на 

културната 

инфраструктура в 

общината 

Проектна 

идея 1 

Драматично-куклен театър 

Враца 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция  

500 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

Норвежка програма/ 

собствени/ заемни 

средства 

2021-

2027 

Община Враца/МК и 

други 

заинтересовани 

страни 



 

    
Проектна 

идея 2 

Регионален Исторически 

Музей Враца (ХГ „Иван 

Фунев“) 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция  

500 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/Норвежк

а програма/ 

собствени/ заемни 

средства 

2021-

2027 

Община Враца/МК и 

други 

заинтересовани 

страни 

    
Проектна 

идея 3 

Градска концертна зала, 

Младежки дом-Враца 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция  

250 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

Норвежка програма/ 

собствени/ заемни 

средства 

2021-

2027 

Община Враца/МК и 

други 

заинтересовани 

страни 

    
Проектна 

идея 4 

Регионална библиотека 

"Христо Ботев" 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция  

350 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

Норвежка програма/ 

собствени/ заемни 

средства 

2021-

2027 

Община Враца/МК и 

други 

заинтересовани 

страни 

    
Проектна 

идея 5 

Етнографско-

възрожденския комплекс 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция  

850 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/Норвежк

а 

програма/собствени/з

аемни средства 

2021-

2027 

Община Враца/МК и 

други 

заинтересовани 

страни 

    
Проектна 

идея 6 

Читалище "Развитие - 

1869" (Град Враца) 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция  

200 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

Норвежка програма/ 

собствени/ заемни 

средства 

2021-

2027 

Община Враца/МК и 

други 

заинтересовани 

страни 

    
Проектна 

идея 7 

Читалище "Пробуда - 

1931" (Град Враца) 

Интегрирана 

териториална 

инвестиция  

200 

ПРР, План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

Норвежка програма/ 

собствени/ заемни 

средства 

2021-

2027 

Община Враца/МК и 

други 

заинтересовани 

страни 



 

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.6. 

Подобряване на 

елементи в 

градската среда 

Проектна 

идея 1 

Изграждане на нова 

пешеходната зона 

Цялата 

територия на 

община Враца 

2 500 ПРР 
2021-

2027 
Община Враца 

    
Проектна 

идея 2 

Реконструкция и 

изграждане на парк 

Стадиона с включен 

увеселителен лунапарк 

Цялата 

територия на 

община Враца 

6 000 
ПРР/собствени/заемн

и средства 

2021-

2027 
Община Враца 

    
Проектна 

идея 3 

Изграждане на общински 

кооперативен пазар 

Цялата 

територия на 

община Враца 

1 200 
ПРР/собствени/заемн

и средства 

2021-

2027 
Община Враца 

    
Проектна 

идея 4 

Осигуряване на системи за 

защита от шума 

Цялата 

територия на 

община Враца 

500 ПРР 
2021-

2027 
Община Враца 

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.7. 

Преодоляване на 

основните дефицити 

в 

инфраструктурното 

осигуряване 

Проектна 

идея 1 

Модернизация на 

Интегрирания градски 

транспорт на община 

Враца 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

3 500 ПРР 
2021-

2027 
Община Враца 

    
Проектна 

идея 2 

„Изграждането на Тунел 

между кв. Металург и 

Централна градска част и 

изграждане на велоалея“  

Цялата 

територия на 

община Враца 

750 ПРР 
2021-

2027 
Община Враца 

    
Проектна 

идея 3 

Улици и велоалеи, пътна 

сигнализация, организация 

на движението 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

1 650 ПРР 
2021-

2027 

Община Враца/ ОП 

БКС Враца 

    
Проектна 

идея 4 

Паркинги в 

кварталите/буферни 

паркинги 

Цялата 

територия на 

община Враца 

500 ПРР 
2021-

2027 

Община Враца/ ОП 

БКС Враца 

    
Проектна 

идея 5 

Междублокови 

пространства 

Цялата 

територия на 

община Враца 

350 ПРР 
2021-

2027 
Община Враца 



 

    
Проектна 

идея 6 

Подобряване на ВиК 

инфраструктура в 

населените места на 

община Враца 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

4 000 ПРР/ ОПОС 
2021-

2027 
Община Враца 

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.8. 

Намаляване на 

замърсяването на 

въздуха  

Проектна 

идея 1 

Изпълнение на зелени 

мерки в градска среда 

Цялата 

територия на 

община Враца 

1 000 ПРР 
2021-

2027 

Община Враца/ ОП 

БКС Враца 

    
Проектна 

идея 2 

Енергийна ефективност в 

жилищни сгради 

Цялата 

територия на 

община Враца 

10 000 ПРР/ ОПОС 
2021-

2027 

Община Враца/ 

Заинтересовани 

страни  

    
Проектна 

идея 3 

Подмяна на отоплителните 

уреди в критични точки на 

общината 

Цялата 

територия на 

община Враца 

1 000 

ОПОС/ План за 

възстановяване и 

устойчивост/ 

Програма LIFE на 

Европейския съюз 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни  

ПРИОРИТЕТ 

2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАН

Е НА 

КАЧЕСТВОТО 

НА ЖИВОТ 

Мярка 2.9. Учене 

през целия живот и 

насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

Проектна 

идея 1 

Мерки за насърчаване на 

ученето през целия живот 

Цялата 

територия на 

община Враца 

500 

ПРР, Оперативна 

програма за наука и 

образование 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни  

    
Проектна 

идея 2 

Създаване на общинско 

социално предприятие 

Цялата 

територия на 

община Враца 

1 200 

ПРР/ Оперативна 

програма за развитие 

на човешките ресурси 

2021-

2027 
Община Враца  

    
Проектна 

идея 3 

Мерки за на 

дигитализация на 

общинската 

администрация и 

разширено предоставяне 

на електронни 

административни услуги 

Цялата 

територия на 

община Враца 

400 

Оперативна програма 

за електронно 

управление и 

техническа помощ 

2021-

2027 
Община Враца 



 

ПРИОРИТЕТ 

3: 

ИНТЕГРИРАН

О РАЗВИТИЕ 

НА РЕГИОНА 

Мярка 3.1: 

Подобряване  на 

свързаността на 

общината и 

създаване на 

функционални 

връзки 

Проектна 

идея 1 

Подобряването на 

територията на една или 

няколко пътни отсечки, 

подобряващи градско-

селските връзки и 

насърчаващи трудовата 

мобилност 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

5 000 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства, вкл. 

финансови 

инструменти, 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни  

ПРИОРИТЕТ 

3: 

ИНТЕГРИРАН

О РАЗВИТИЕ 

НА РЕГИОНА 

Мярка 3.2 

Инвестиции в 

инфраструктура за 

създаване на нови 

производства 

Проектна 

идея 1 

Инвестиции в 

инфраструктура за 

създаване на нови 

производства 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

1 500 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства, вкл. 

финансови 

инструменти, 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни  

ПРИОРИТЕТ 

3: 

ИНТЕГРИРАН

О РАЗВИТИЕ 

НА РЕГИОНА 

Мярка 3.3 

Облагородяване на 

територията 

Проектна 

идея 1 

Усвояване на терени на 

военните поделения и 

конвертирането им в 

атрактивна част от 

градската среда 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

2 000 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства, вкл. 

финансови 

инструменти, 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни  

ПРИОРИТЕТ 

3: 

ИНТЕГРИРАН

О РАЗВИТИЕ 

НА РЕГИОНА 

Мярка 3.4 

Насърчаване на 

туризма 

Проектна 

идея 1 

Развитие на туристическия 

маршрут, свързани с 

Пътят на Ботевата чета 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

1 300 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства, вкл. 

финансови 

инструменти, 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни  

    
Проектна 

идея 2 
Враца – част от Евровело 6 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

150 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства, вкл. 

финансови 

инструменти, 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни  

    
Проектна 

идея 3 

Възстановяване на 

туристическия комплекс и 

изграждане на комплекс за 

настаняване 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

2 000 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства, вкл. 

финансови 

2021-

2027 

Община 

Враца/Заинтересова

ни страни  



 

 

 

инструменти, 

средства от други 

източници 

    
Проектна 

идея 4 

„Модернизация на ски 

зона Пършевица“   

Интегрирани 

териториални 

инвестиции 

6 000 

ПРР, 

собствени/заемни 

средства, вкл. 

финансови 

инструменти, 

средства от други 

източници 

2021-

2027 

Община Враца/ 

Община Своге/ 

Заинтересовани 

страни  

          

125 800 

      

         * Възможно е една мярка да включва само една Проектна идея и тогава мярката и Проектна идеята съвпадат. Различни Проектни идеи и проектни идеи се посочват 

само в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една Проектна идея. 

         

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга 

територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона 

за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната 



 

 

          Приложение № 2   

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА  

ПИРО НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

                  /хил. лв./   

Период  Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

Отн. дял 

(%) 

Републикански 

бюджет 

Отн. дял 

(%) 

Средства от 

ЕС 

Отн. дял 

(%) 

Други 

източници 
Отн. дял (%) 

ОБЩО в 

лв. 

ОБЩО в 

отн. дял 

(%) 

2021 - 2027 

ПРИОРИТЕТ 1: УСКОРЕНО 

ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ 

3 604 8,42% 6 500 15,187% 59 492 139,00% 2 100 4,91% 42 800 34% 

ПРИОРИТЕТ 2: 

УСТОЙЧИВО 

ПОВИШАВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

4 535 6,97% 1 500 2,306% 80 854 124,30% 9 893 15,21% 65 050 52% 

ПРИОРИТЕТ 3: 

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА РЕГИОНА 

3 180 17,72% 0 0,000% 67 550 376,32% 3 750 20,89% 17 950 14% 

ОБЩО 11 319 9,00% 8 000 6,36% 90 738 72,13% 15 743 12,51% 125 800 100% 

 



 

        Приложение № 3 

     МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-

2027 г.  

  
      Индикатори за продукт 

Приоритет, 

мярка 
  Индикатор 

Мерна 

единица 
Източник на информация 

Перио

д на 

отчит

ане 

Целева 

стойност 

Приоритет 1  Проектна идея  Описание на индикатора 
хил. лв., бр., 

% и др. 

НСИ, Общината, Агенция за 

МСП,Агенция по заетостта и др. 

6 мес., 

1 год. и 

т.н. 

Към края на 

периода 

ПРИОРИТЕТ 1: УСКОРЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Мярка 1.1 

Подобряване на 

инфраструктурата 

за насърчаване на 

икономическата 

активност 

Проектна идея 1 Проектиране и изграждане на индустриална зона брой 

Община Враца, Министерство на 

икономиката, Национална 

компания  

Индустриални зони, Българска 

банка за развитие/ Инвеститори 

3 

години 
н/п 5 

Проектна идея 1 

Брой привлечени инвеститори и сключени 

договори с компании за изграждане на 

предприятия, складове и т.н. 

брой 

Община Враца, Министерство на 

икономиката, Национална 

компания  

Индустриални зони, Българска 

банка за развитие/ Инвеститори 

3 

години 
н/п 5 

Проектна идея 2 Изграден фотоволтаичен парк брой Община Враца, Инвеститори 
2 

години 
н/п 1 

  Проектна идея 2 Произведена електрическа енергия  kWh Община Враца, Инвеститори     х 

Мярка 1.2. 

Подкрепа за 

развитие на 

туристическия 

потенциал 

Проектна идея 1 
Пуснат в експлоатация атракционен екстремен 

парк  „Леденика" 
брой 

Община Враца, ПП „Врачански 

Балкан“ 

2 

години 
н/п 1 

Проектна идея 1 Положена настилка  - вело-и-пешеходни алеи кв.м. 
Община Враца, ПП „Врачански 

Балкан“ 
    х 

Проектна идея 1 Облагородени зелени площи кв.м.  
Община Враца, ПП „Врачански 

Балкан“ 
    х 



 

Проектна идея 1 
Допълнителен годишен брой посетители на 

пещерата „Леденика“ и парк „Врачански Балкан“ 
брой 

Община Враца, ПП „Врачански 

Балкан“, Tуристически регистър; 

1 

година 
н/п 500 

Проектна идея 1 

Брой продадени билети за ползване на 

туристическия Атракционен екстремен парк  

„Леденика" 

брой Община Враца, Инвеститори 
2 

години 
н/п 500 

Проектна идея 2 
Изградена ВиК инфраструктура във ПП 

"Врачански балкан" 
кв.м Община Враца, МОСВ 

1 

година 
н/п х 

Проектна идея 2 
Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 

водоснабдяване 
лица Община Враца, МОСВ 

2 

години 
н/п х 

Проектна идея 3 Изграден Консервационен парк за диви животни брой Община Враца, МОН 
2 

години 
н/п 1 

Проектна идея 4 
Ремонтиран лифт за поемане на целогодишен 

туристически поток. 
брой 

Община Враца, община Своге/ 

инвеститори 

2 

години 
н/п 3 

Проектна идея 4 
Брой продадени билети за ползване на 

туристическия лифт 
брой/ хил.лв. 

Община Враца, община Своге/ 

инвеститори 

2 

години 
н/п 200 

Проектна идея 4 
Изградени и модернизирани екстремни 

веломаршрути 
кв.м.  

Община Враца, община Своге/ 

инвеститори 

2 

години 
н/п 10 

Проектна идея 5 
Създадена зона за риболов и отдих около яз. 

Дъбника  
хил.лв. Община Враца, Инвеститори 

3 

години 
н/п х 

Проектна идея 6 Обновяване и модернизация на картинг писта брой Община Враца 
2 

години 
н/п 1 

Проектна идея 7 
Възстановени културно-исторически паметници - 

Куртпашова кула и Кулата на Мешчиите 
брой Община Враца, МК 

2 

години 
н/п 2 

Мярка 1.3. 

Създаване и 

популяризиране 

на интегрирани 

туристически 

продукти 

Проектна идея 1 Създадени туристически продукти и маршрути брой  Община Враца 
1 

година 
н/п 10 

Проектна идея 2 
Въведени интегрирани туристически 

продукти/маршрути 
брой  Община Враца/Инвеститори 

2 

години 
н/п 10 

Проектна идея 3 
Изградено приложение за туристи и пътуващи 

хора 
брой  Община Враца/Инвеститори 

2 

години 
н/п 1 

Мярка 1.4 

Подкрепа към 

преминаване към 

кръгова 

икономика 

Проектна идея 1 
Изградена инсталация за производство на енергия 

от отпадъци 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

Проектна идея 1 Намаление на количеството депонирани отпадъци % Община Враца 
1 

година 
н/п 30% 

Проектна идея 1 Рециклирани материали тон годишно Община Враца 
1 

година 
н/п х 



 

Проектна идея 1 
По-малко парникови газове, измерени в CO2 

еквивалент 
CO2  Община Враца 

2 

години 
н/п х 

Проектна идея 2 Изградена улица към депо за отпадъци кв.км. Община Враца 
3 

години 
н/п 1,5 

Проектна идея 3 
Изградена площадка за рециклиране на 

строителни отпадъци 
брой Община Враца/ Други общини 

2 

години 
н/п 1 

Проектна идея 4 
Публични сгради държавна и общинска 

собственост, получили подкрепа 
брой 

Община Враца/ Заинтересовани 

страни 

2 

години 
н/п 5 

  Проектна идея 4 
Подобрен клас на Енергийната ефективност и 

ефективността на сградните инсталации 
клас ЕЕ 

Община Враца/ Заинтересовани 

страни 

2 

години 
н/п х 

Мярка 1.5. 

Подкрепа за МСП 

по Програмата за 

икономическа 

трансформация 

Проектна идея 1 
МСП, получили подкрепа по Програмата за 

икономическа трансформация 
Брой 

Община Враца/ Заинтересовани 

страни 

2 

години 
н/п 15 

Проектна идея 2 
Действащ Европейски цифров иновационен 

център/хъб Враца 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

Проектна идея 3 
Създаване на център за дигитализация на ценни 

архивни документи 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

ПРИОРИТЕТ 2: УСТОЙЧИВО ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

Мярка 2.1. 

Обновяване и 

модернизация в 

предучилищното 

и училищно 

образование 

Проектна идея 1 
Детски заведения и училищата, получили 

подкрепа 
брой 

Община Враца, Детски заведения 

и училищата 

2 

години 
н/п 10 

  Проектна идея 2 
Изграден иновативен образователен комплекс за 

подкрепа на деца с дарби „Асен Златаров 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

  Проектна идея 3 
Предоставени допълнителни услуги за Младежки 

център Враца 
брой  Община Враца 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 4 Изградени STEM кабинети брой община Враца, МОН 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 4 Училища, получили подкрепа брой община Враца, МОН 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 5 
Училища, получили подкрепа за спортна 

инфраструктура 
брой община Враца, МОН 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 5 Изградена спортна инфраструктура брой община Враца, МОН 
2 

години 
н/п х 



 

Мярка 2.2. 

Обновяване и 

модернизация на 

здравната 

инфраструктура 

Проектна идея 1 
Здравни заведения, получили подкрепа за 

Енергийна ефективност 
брой Община Враца/ здравни заведения 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 2 Закупено оборудване брой/ хил.лв. Община Враца/ здравни заведения 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 3 Въведени практики за телемедицина брой Община Враца/ здравни заведения 
2 

години 
н/п х 

Мярка 2.3 

Допълване на 

социалната 

инфраструктура  

Проектна идея 1 
Модернизация на центъра за временно 

настаняване 
брой 

Община Враца/  Център за 

временно настаняване 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 2 
Изграждане на Здравно-социална резидентна 

услуга за възрастни хора (хоспис) 
брой  Община Враца 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 3 

Подобрена социална услуга  -  ЦПЛР „Център за 

работа с деца“  чрез мерки за енергийна 

ефективност 

брой 
Община Враца/  Център за работа 

с деца 

2 

години 
н/п х 

Мярка 2.4 

Развитие и 

подобряване на 

спортната 

инфраструктура в 

общината 

Проектна идея 1 
Изградена многофункционална спортна зала – 

Арена Враца 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 2 Изграден покрит плувен басейн брой Община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 3 Модернизация на тренировъчно стрелбище брой Община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 4 Изградени обекти в спортния комплекс брой  Община Враца 
2 

години 
н/п х 

Мярка 2.5. 

Развитие и 

подобряване на 

културната 

инфраструктура в 

общината 

Проектна идея 1 
Обекти на културна инфраструктура, получили 

подкрепа  
брой  Община Враца 

2 

години 
н/п 1 



 

  Проектна идея 2 
Обекти на културна инфраструктура, получили 

подкрепа  
брой  Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

  Проектна идея 3 
Обекти на културна инфраструктура, получили 

подкрепа  
брой  Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

  Проектна идея 4 
Обекти на културна инфраструктура, получили 

подкрепа  
брой  община Враца 

2 

години 
н/п 1 

  Проектна идея 5 
Обекти на културна инфраструктура, получили 

подкрепа  
брой  община Враца 

2 

години 
н/п 1 

  Проектна идея 6 
Обекти на културна инфраструктура, получили 

подкрепа  
брой  община Враца 

2 

години 
н/п 3 

  Проектна идея 7 
Обекти на културна инфраструктура, получили 

подкрепа  
брой  община Враца 

2 

години 
н/п 2 

Мярка 2.6. 

Подобряване на 

елементи в 

градската среда 

Проектна идея 1 Изградена пешеходната зона кв.м. община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 2 

Облагоустрояване и подорвянане на техническата 

инфруструктура и елементи на градската среда - 

парк Стадиона с включен увеселителен лунапарк 

кв.м. община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 3 Изграден кооперативен пазар брой община Враца 
2 

години 
н/п 1 

  Проектна идея 4 Изградени системи за защита от шума брой община Враца 
2 

години 
н/п 2 

Мярка 2.7. 

Преодоляване на 

основните 

дефицити в 

инфраструктурно

то осигуряване 

Проектна идея 1 

Развитие и модернизация на Интегриран градски 

транспорт - закупен нов подвижен състав за 

междуселищния транспорт 

брой община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 1 

Развитие и модернизация на Интегриран градски 

транспорт - пуснати нови линии, свързващи града 

с останалите населени места на територията на 

общината 

брой община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 1 

Развитие и модернизация на Интегриран градски 

транспорт - брой обновени спирки на обществения 

транспорт 

брой община Враца 
2 

години 
н/п х 



 

  Проектна идея 2 Изграден пешеходен/велоподлез брой община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 3 
Изградени улици и велоалеи, пътна сигнализация, 

организация на движението 
брой община Враца 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 4 
Изградени паркинги в кварталите/буферни 

паркинги 

брой 

паркоместа 
община Враца 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 5 

Облагородени кв. м.  публични пространства за 

широк обществен достъп  - Междублокови 

пространства 

кв.м. община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 6 Изградена ВиК инфраструктура кв.м Община Враца, МОСВ 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 6 
Изградени/рехабилитирани/реконструирани 

ПСОВ 
брой Община Враца, МОСВ 

3 

години 
н/п х 

  Проектна идея 6 Намаляване на общите загуби на вода % Община Враца, МОСВ 
3 

години 
н/п 25% 

  Проектна идея 6 
Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 

пречистване на отпадъчните води 

еквивалент 

жители 
Община Враца, МОСВ 

3 

години 
н/п х 

  Проектна идея 6 
Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 

водоснабдяване  
лица Община Враца, МОСВ 

3 

години 
н/п х 

  Проектна идея 7 
Изградени зелени пояси по основните пътни 

артерии в града 
кв.м. Община Враца, МОСВ 

4 

години 
н/п х 

Мярка 2.8. 

Намаляване на 

замърсяването на 

въздуха  

Проектна идея 1 

Изпълнение на зелени мерки в градска среда - 

мерки за благоустрояване и подорвянане на 

техническата инфруструктура и елементи на 

градската среда 

кв.м. община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 2 
Домакинства, получили подкрепа за подобряване 

на енергийните характеристики на жилището 
брой община Враца 

2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 3 

Домакинства, получили подкрепа чрез подмяна на 

отоплителните уреди в критични точки на 

общината  

брой  община Враца 
2 

години 
н/п х 

Мярка 2.9. Учене 

през целия живот 

и насърчаване на 

социалното 

предприемачеств

о 

Проектна идея 1 
Мерки за насърчаване на ученето през целия 

живот 
лица община Враца 

2 

години 
н/п х 



 

  Проектна идея 2 Създаване на общинско социално предприятие   община Враца 
2 

години 
н/п х 

  Проектна идея 3 
Предоставени електронни административни 

услуги 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 5 

ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА 

Мярка 3.1: 

Подобряване  на 

свързаността на 

общината и 

създаване на 

функционални 

връзки 

Проектна идея 1 
Изградени пътни отсечки, подобряващи градско-

селските връзки  
км.; кв.м. Община Враца/ Други общини 

1 

година 
н/п 20 

Мярка 3.2 

Инвестиции в 

инфраструктура 

за създаване на 

нови 

производства 

Проектна идея 1 

Брой частни инвестиции и/или ПЧП на терени на 

общината в инфраструктура за създаване на нови 

производства 

брой Община Враца 
2 

години 
н/п 3 

Мярка 3.3 

Облагородяване 

на територията 

Проектна идея 1 
Застроени площи, създадени или рехабилитирани 

в градските райони 
км.; кв.м. Община Враца 

1 

година 
н/п х 

Мярка 3.4 

Насърчаване на 

туризма 

Проектна идея 1 
Изградени пространства за туристическия 

маршрут, свързани с Пътят на Ботевата чета 
км.; кв.м. Община Враца 

1 

година 
н/п х 

  Проектна идея 2 Включване на Враца – част от Евровело 6 км.; кв.м. Община Враца 
3 

години 
н/п 2 

  Проектна идея 3 Изграден комплекс за настаняване брой Община Враца 
3 

години 
н/п 1 

  Проектна идея 4 „Модернизация на ски зона Пършевица“   %, брой Община Враца 
3 

години 
н/п 3 

                

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел Индикатор 
Мерна 

единица 
Източник на информация 

Перио

д на 

отчит

ане 

Базо

ва 

стой

ност 

Целева 

стойнос

т 



 

Специфична цел 1.1 Подобряване 

на инфраструктурата за 

насърчаване на икономическата 

активност 

Изградена индустриална зона брой 

Община Враца, Министерство на 

икономиката, Национална 

компания  

Индустриални зони, Българска 

банка за развитие/ Инвеститори 

3 

години 
н/п 1 

Брой привлечени инвеститори и сключени 

договори с компании за изграждане на 

предприятия, складове и т.н. 

брой 

Община Враца, Министерство на 

икономиката, Национална 

компания  

Индустриални зони, Българска 

банка за развитие/ Инвеститори 

3 

години 
н/п 5 

Изграден фотоволтаичен парк брой Община Враца, Инвеститори 
2 

години 
н/п 1 

Специфична цел 1 1.2. Подкрепа за 

развитие на туристическия 

потенциал 

Пуснат в експлоатация атракционен екстремен 

парк  „Леденика" 
брой 

Община Враца, ПП „Врачански 

Балкан“ 

2 

години 
н/п 1 

Изградена ВиК инфраструктура във ПП 

"Врачански балкан" 
кв.м Община Враца, МОСВ 

1 

година 
н/п х 

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 

водоснабдяване 
лица Община Враца, МОСВ 

2 

години 
н/п х 

Изграден Консервационен парк за диви животни брой Община Враца, МОН 
2 

години 
н/п 1 

Ремонтиран лифт за поемане на целогодишен 

туристически поток. 
брой 

Община Враца, община Своге/ 

инвеститори 

2 

години 
н/п 3 

Изградени и модернизирани екстремни 

веломаршрути 
кв.м.  

Община Враца, община Своге/ 

инвеститори 

2 

години 
н/п 10 

Специфична цел 1.3. Създаване и 

популяризиране на интегрирани 

туристически продукти 

Създадени туристически продукти и маршрути брой  Община Враца 
1 

година 
н/п 10 

Въведени интегрирани туристически 

продукти/маршрути 
брой  Община Враца/Инвеститори 

2 

години 
н/п 10 

Изградено приложение за туристи и пътуващи 

хора 
брой  Община Враца/Инвеститори 

2 

години 
н/п 1 

Специфична цел 1.4 Подкрепа към 

преминаване към кръгова 

икономика 

Изградена инсталация за производство на енергия 

от отпадъци 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

Изградена улица към депо за отпадъци кв.км. Община Враца 
3 

години 
н/п 1,5 

Изградена площадка за рециклиране на 

строителни отпадъци 
брой Община Враца/ Други общини 

2 

години 
н/п 1 



 

Публични сгради държавна и общинска 

собственост, получили подкрепа 
брой 

Община Враца/ Заинтересовани 

страни 

2 

години 
н/п 5 

Специфична цел 1.5. Подкрепа за 

МСП по Програмата за 

икономическа трансформация 

МСП, получили подкрепа по Програмата за 

икономическа трансформация 
Брой 

Община Враца/ Заинтересовани 

страни 

2 

години 
н/п 15 

Изграден Европейски цифров иновационен 

център/хъб Враца 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

Изграден център за дигитализация на ценни 

архивни документи 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

Специфична цел 2.1. Обновяване и 

модернизация в предучилищното и 

училищно образование 

Изграден иновативен образователен комплекс за 

подкрепа на деца с дарби „Асен Златаров 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 1 

Предоставени допълнителни услуги за Младежки 

център Враца 
брой  Община Враца 

2 

години 
н/п х 

Изградени STEM кабинети брой община Враца, МОН 
2 

години 
н/п х 

Изградена спортна инфраструктура брой община Враца, МОН 
2 

години 
н/п х 

Специфична цел 2.2. Обновяване и 

модернизация на здравната 

инфраструктура 

Закупено оборудване брой/ хил.лв. Община Враца/ здравни заведения 
2 

години 
н/п х 

Въведени практики за телемедицина брой Община Враца/ здравни заведения 
2 

години 
н/п х 

Модернизиран център за временно настаняване брой 
Община Враца/  Център за 

временно настаняване 

2 

години 
н/п х 

Изградена Здравно-социална резидентна услуга за 

възрастни хора (хоспис) 
брой  Община Враца 

2 

години 
н/п х 

Специфична цел 2.4 Развитие и 

подобряване на спортната 

инфраструктура в общината 

Изградена многофункционална спортна зала – 

Арена Враца 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п х 

Изграден покрит плувен басейн брой Община Враца 
2 

години 
н/п х 

Модернизация на тренировъчно стрелбище брой Община Враца 
2 

години 
н/п х 

Изградени обекти в спортния комплекс брой  Община Враца 
2 

години 
н/п х 

Специфична цел 2.5. Развитие и 

подобряване на културната 

инфраструктура в общината 

Обекти на културна инфраструктура, получили 

подкрепа  
брой  Община Враца 

2 

години 
н/п 1 



 

Специфична цел 2.6. Подобряване 

на елементи в градската среда 

Изградена пешеходната зона кв.м. община Враца 
2 

години 
н/п х 

Облагоустрояване и подорвянане на техническата 

инфруструктура и елементи на градската среда - 

парк Стадиона с включен увеселителен лунапарк 

кв.м. община Враца 
2 

години 
н/п х 

Изграден кооперативен пазар брой община Враца 
2 

години 
н/п 1 

Изградени системи за защита от шума брой община Враца 
2 

години 
н/п 2 

Специфична цел 2.7. Преодоляване 

на основните дефицити в 

инфраструктурното осигуряване 

Ззакупен нов подвижен състав за междуселищния 

транспорт 
брой община Враца 

2 

години 
н/п х 

Брой обновени спирки на обществения транспорт брой община Враца 
2 

години 
н/п х 

Изграден пешеходен/велоподлез брой община Враца 
2 

години 
н/п х 

Изградени улици и велоалеи, пътна сигнализация, 

организация на движението 
брой община Враца 

2 

години 
н/п х 

Изградени паркинги в кварталите/буферни 

паркинги 

брой 

паркоместа 
община Враца 

2 

години 
н/п х 

Облагородени кв. м.  публични пространства за 

широк обществен достъп  - Междублокови 

пространства 

кв.м. община Враца 
2 

години 
н/п х 

Изградена ВиК инфраструктура кв.м Община Враца, МОСВ 
2 

години 
н/п х 

Изградени/рехабилитирани/реконструирани 

ПСОВ 
брой Община Враца, МОСВ 

3 

години 
н/п х 

Намаляване на общите загуби на вода % Община Враца, МОСВ 
3 

години 
н/п 25% 

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 

пречистване на отпадъчните води 

еквивалент 

жители 
Община Враца, МОСВ 

3 

години 
н/п х 

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено 

водоснабдяване  
лица Община Враца, МОСВ 

3 

години 
н/п х 

Изградени зелени пояси по основните пътни 

артерии в града 
кв.м. Община Враца, МОСВ 

4 

години 
н/п х 

Специфична цел 2.8. Намаляване на 

замърсяването на въздуха  
Изпълнени на зелени мерки в градска среда  кв.м. община Враца 

2 

години 
н/п х 



 

Домакинства, получили подкрепа за подобряване 

на енергийните характеристики на жилището 
брой община Враца 

2 

години 
н/п х 

Домакинства, получили подкрепа чрез подмяна на 

отоплителните уреди в критични точки на 

общината  

брой  община Враца 
2 

години 
н/п х 

Специфична цел 2.9. Учене през 

целия живот и насърчаване на 

социалното предприемачество 

Създадено общинско социално предприятие   община Враца 
2 

години 
н/п х 

Предоставени електронни административни 

услуги 
брой Община Враца 

2 

години 
н/п 5 

Специфична цел 3.1: Подобряване  

на свързаността на общината и 

създаване на функционални връзки 

Изградени пътни отсечки, подобряващи градско-

селските връзки  
км.; кв.м. Община Враца/ Други общини 

1 

година 
н/п 20 

Специфична цел 3.2 Инвестиции в 

инфраструктура за създаване на 

нови производства 

Брой частни инвестиции и/или ПЧП на терени на 

общината в инфраструктура за създаване на нови 

производства 

брой Община Враца 
2 

години 
н/п 3 

Специфична цел 3.3 

Облагородяване на територията 

Застроени площи, създадени или рехабилитирани 

в градските райони 
км.; кв.м. Община Враца 

1 

година 
н/п х 

Специфична цел 3.4 Насърчаване 

на туризма 

Изградени пространства за туристическия 

маршрут, свързани с Пътят на Ботевата чета 
км.; кв.м. Община Враца 

1 

година 
н/п х 

Включване на Враца – част от Евровело 6 км.; кв.м. Община Враца 
3 

години 
н/п 2 

Изграден комплекс за настаняване брой Община Враца 
3 

години 
н/п 1 

„Модернизация на ски зона Пършевица“   %, брой Община Враца 
3 

години 
н/п 3 

 

 


